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Wie is wie?
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Wie is wie?

• Agentschap Wegen en Verkeer
• Sarah Dewitte (Projectmanager)
• Lucie Pertry (Regiomanager)
• Kirsten Bal (Participatiemanager)

• Stad Eeklo
• Luc Vandevelde (Burgemeester)
• Danny Plaetinck (Schepen Ringmanagement)
• Hendrik Baeke (Diensthoofd Infrastructuur)
• Kristof De Spiegeleire (Diensthoofd Grondgebiedszaken)

• INFRAbureau DEMEY
• Filip Demey - bestuurder THV Demey - Jonckheere - VK Group
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Het project
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Project: in beeld



In het kort

• Nieuwe verbindingsweg rond Eeklo-centrum.

• Ringlaan (R43) verder bouwen vanaf Nieuwendorpe tot aan de 
Gentsesteenweg (N9).

1. Heraanleg kruispunt Industrielaan
2. Heraanleg kruispunt Raverschootstraat
3. Nieuwe verbindingsweg van Nieuwendorpe tot Tieltsesteenweg (N499)
4. Nieuwe verbindingsweg van Tieltsesteenweg (N499) tot 

Gentsesteenweg (N9)

• Samenwerking tussen Agentschap Wegen en Verkeer en stad Eeklo.
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Drie doelstellingen

Veilig netwerk voor fietsers dankzij nieuwe fietspaden, 
fietsbruggen en –tunnel.

Verhoogde leefbaarheid in de woonkernen door doorgaand 
verkeer te weren uit het centrum.

Vlotter verkeer langs het centrum van Eeklo en een snelle 
verbinding met onder andere het ziekenhuis AZ Alma, het 
industrieterrein Nieuwendorpe en de scholencampus ten Doorn.
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Geschiedenis
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1967

1975-1976

2011

2013

2017

2018

2009

2010

2019

2020

2021

2022

2023

Eerste idee Ring 
rond Eeklo

Aanleg ring tussen 
kruispunt Den Teut 
en industrieterrrein 

Nieuwendorpe

Goedkeuring Plan-MER 
projectzone 3 en 4

Opmaak landbouw-
effectenrapport (LER)

Goedkeuring Provinciaal 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)

Goedkeuring onthe!  ng
Project-MER projectzone 3 en 4

Goedkeuring 
mobiliteitsplan 

stad Eeklo

Start huidige studieopdracht
(loopt tot en met uitvoering) 

Goedkeuring 
startnota

Goedkeuring Projectnota 
projectzone 1 (april) 

Goedkeuring Projectnota 
projectzone 2 en 3 (november) 

Onteigeningsplannen 
projectzone 4

Goedkeuring Projectnota projectzone 4 (april)
Omgevingsvergunning projectzone 1 (juni)

Openbaar onderzoek projectzone 1 
(midden juli – midden augustus )

Project-MER projectzone 3 en 4 (september)

Start werken projectzone 1
Technische uitwerking projectzone 2
Onteigeningsplannen projectzone 3

Openbaar onderzoek
project-MER projectzone 3 en 

projectzone 4 (december)

Huidige mijlpaal 
in het proces



Vier projectzones
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Projectzone 1: Kruispunt Industrielaan 

• Nieuwe rotonde aan de Industrielaan.

• Afgescheiden dubbelrichtingsfietspad tussen Nieuwendorpe en de 
Industrielaan. 

• Vrachtwagenparking voor 14 vrachtwagens.

• Brugsesteenweg sluiten we af van de Ringlaan (R43).

• Verlenging afslagstrook (bypass) van de Ringlaan (R43) richting de 
Leopoldlaan (N9) naar Maldegem.
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Projectzone 1: uitgelicht
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Projectzone 1: uitgelicht
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Projectzone 1: uitgelicht
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Projectzone 1: uitgelicht
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Projectzone 2: Kruispunt 
Raverschootstraat
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Projectzone 2: Kruispunt 
Raverschootstraat
• Aanleg van een fietstunnel onder de Ringlaan (R43) in Raverschoot.

• Aanpassingen kruispunt Raverschootstraat: wegverkeer uit het centrum 
kan enkel rechts afslaan naar de Ringlaan.
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Projectzone 2: uitgelicht
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Projectzone 2: uitgelicht
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Projectzone 3: Nieuwendorpe –
Tieltsesteenweg (N499) 
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Projectzone 3: Nieuwendorpe –
Tieltsesteenweg (N499) 
• Aanleg van een nieuw stuk ring tussen Nieuwendorpe en Tieltsesteenweg 

(N499). 

• Bestuurders rijden via een brug over het Kanaal van Eeklo (Eeklose 
Vaart).

• Een rotonde verbindt de Ringlaan (R43) met de Tieltsesteenweg (N449).

• Er komen dubbelrichtingsfietspaden die aansluiten met de bestaande 
fietspaden langs de Ringlaan (R43) en de fietspaden langs het Kanaal van 
Eeklo. 

• Dankzij een fietsbrug over de Tieltsesteenweg steken fietsers de ring veilig 
over.

• Een fietspad langs het Kanaal van Eeklo zorgt voor een veilige verbinding 
tussen de Tieltsesteenweg en de fietsbrug over het Schipdonkkanaal.
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Projectzone 3: Nieuwendorpe –
Tieltsesteenweg (N499) 
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Projectzone 3: uitgelicht

24



Projectzone 3: uitgelicht



Projectzone 3: uitgelicht



Projectzone 3: uitgelicht



Projectzone 4: Tieltsesteenweg (N499)–
Gentsesteenweg (N9)
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Projectzone 4: Tieltsesteenweg (N499)–
Gentsesteenweg (N9)
• Aanleg van een nieuw stuk ring tussen de Tieltsesteenweg (N499) en de 

Gentsesteenweg (N9). 

• We bouwen een rotonde (Dullaert) om een vlotte aansluiting te maken met 
de achterliggende wijken.

• De bestaande Murkelstraat wordt een ventweg. Dat is een weg voor 
fietsers en lokaal verkeer die parallel loopt met de ring.

• Het dubbelrichtingsfietspad langs de ring wordt doorgetrokken zodat 
fietsers veilig en vlot fietsen van de Tieltsesteenweg langs het Leiken, de 
Zandstraat, de Kantoenstraat naar de Gentstesteenweg (N9).

• Aan de Bogaertmoerstraat komt een fietsbrug over de nieuwe ring. Zo kan 
je als fietser de ring oversteken om van het provinciaal domein Het Leen 
verder te fietsen naar het centrum. En dit zonder hinder van het 
autoverkeer. 
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Projectzone 4: Tieltsesteenweg (N499)–
Gentsesteenweg (N9)
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Projectzone 4: uitgelicht
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Projectzone 4: uitgelicht
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Fietsbrug Bogaertmoerstraat



Projectzone 4: uitgelicht
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Rotonde Dullaert



Projectzone 4: uitgelicht
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Projectzone 4: uitgelicht
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Milieueffectenrapport
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In het kort

• Een milieueffectenrapport onderzoekt de mogelijke effecten van een 
project op mens en milieu. 

• En onderzoekt milderende maatregelen om effecten weg te nemen.

• In dit project onderzoekt het Agentschap Wegen en Verkeer de 
milieueffecten van:

• projectzone 3 (Nieuwendorpe – Tieltsesteenweg (N499))

• projectzone 4 (Tieltsesteenweg (N499) – Gentsesteenweg (N9)) 
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In het kort

• De effecten op mens en milieu worden onderzocht op 
verschillende vlakken. Dit worden ‘disciplines’ genoemd. 

• De belangrijkste disciplines:
• Mens - mobiliteit
• Lucht
• Geluid en trillingen
• Biodiversiteit
• Water - oppervlakte- en afvalwater
• Mens - gezondheid
• Overige:

o Bodem en water - grondwater
o Mens - ruimtelijke aspecten
o Landschap, bouwkundig, erfgoed en archeologie
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De onderzoeksmethode van een 
milieueffectenstudie

1. Studiegebied bepalen
Eerst bepalen we voor elke discipline het studiegebied. Dit is minstens het 
projectgebied en de directe omgeving van de ring rond Eeklo.

2. Grondig onderzoek van de referentiesituatie
Nadien omschrijven we per discipline hoe we de referentiesituatie onderzoeken. De 
referentiesituatie is de toestand zonder het project. Omdat de effecten van het 
project pas over enkele jaren merkbaar zijn, onderzoeken we de toestand in het 
jaar 2025.

3. Effectbeoordeling geplande situatie
Ten slotte beoordelen we per discipline het effect van de geplande situatie. Elk 
effect krijgt een score van +3 tot -3. Hoe negatiever de score, hoe dwingender de 
milderende maatregelen.

41



De onderzoeksmethode van een  
milieueffectenstudie
4. Milderende maatregelen

Als betekenisvolle negatieve effecten zijn vastgesteld is het noodzakelijk om 
milderende maatregelen te voorzien. Die kunnen bestaan uit aanpassingen aan het 
ontwerp (bijv. geluidsarme asfalt) of aan de omgeving (bijv. geluidsmuur).

Mobiliteit

Geluid

Lucht

Bodem

WaterRuimte

Biodiversiteit

Landschap, 
erfgoed, 

archeologie

Gezondheid



In 6 stappen naar een milieueffectenrapport

1. Aanmelding en verzoek scopingsadvies bij het Team MER
We geven mee aan Team MER dat we een project-MER willen uitvoeren. 
Adviesinstanties bezorgen hun advies aan Team MER. 

2. Het openbaar onderzoek loopt gedurende 30 dagen. Dit geeft burgers de 
kans tot inspraak. 

3. Uiterlijk 60 dagen na aanmelding volgt de beslissing over de aanmelding. 

4. Tijdens de uitvoeringsfase stelt een team erkende MER-deskundige een
voorlopige project-MER op. 

5. Na uitvoeren van de project-MER volgt een tweede openbaar onderzoek en 
scopingadvies. 

6. De laatste stap is het verzoek tot voorlopige goedkeuring van de project-
MER.
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Inspraak
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Inspraak?

• Tijdens het milieueffectenonderzoek zijn 2 inspraakmomenten 
voorzien:
• naar aanleiding van de ‘aanmelding’ > Nu
• naar aanleiding van de voorlopige goedkeuring van de project-MER

• De huidige inspraakperiode start op 7 december 2021 en loopt 
tot en met 6 januari 2022. 
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Wat kan ik doen tijdens een publieke 
raadpleging (30 dagen)?

• Uitvoeringsalternatieven formuleren en vragen om die te vergelijken met 
de bestaande alternatieven.

• Vragen om mogelijke effecten te onderzoeken die niet worden vermeld 
in het project-MER.

• Een alternatieve methode voorstellen om bepaalde effecten te 
onderzoeken.

• Wijzen op bepaalde aandachtspunten en gebieden in de omgeving van 
het project waarop het project een impact kan hebben.

• Specifieke milderende maatregelen voorstellen.
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Waar kan ik het project-MER inkijken?

• Digitaal raadpleegbaar in het stadskantoor van Eeklo, Industrielaan 2

• Online via de website www.wegenenverkeer.be/ringeeklo
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Hoe kan ik opmerkingen of suggesties 
formuleren?

1. Via een inspraakformulier
Dit inspraakformulier kan je ons bezorgen via: 

• de ideeënbus in de foyer vanavond

• het stadskantoor van stad Eeklo, Industrielaan 2

2. Op de website http://www.wegenenverkeer.be/ringeeklo waar je het kan 
invullen en automatisch verzenden of scan hieronder de QR-code met 
jouw smartphone.
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Gesprekstafels 21 december 2021 19u
Tafel 1: Milieu: begeleid door MER-deskundige

• Fase 3 en 4: milieu-effectenonderzoek naar impact van de aanleg van de nieuwe ringweg op mens 
en omgeving 

• uitleg over de disciplines (focus op lucht, geluid en biodiversiteit) 

Tafel 2: Fiets- en wandelnetwerk: begeleid door studiebureau Demey
• Hoe geraak ik na de aanleg van de ring vlot per fiets op mijn bestemming in Eeklo en omgeving? 
• Zijn er nog  missing links in dit nieuwe fiets- en wandelnetwerk?

Tafel 3: Nieuwe verbindingen voor gemotoriseerd verkeer: begeleid door studiebureau Demey
• Volledig beeld van het hele traject met focus op het gemotoriseerd verkeer
• Nieuwe verbindingsweg met focus op vlotte bereikbaarheid 
• Aansluiting van bestaande wegenis en wijken op nieuwe ringweg

Tafel 4: Landschap: blauw-groene inkleding:  begeleid door landschapsarchitect 
• Integratie ring van Eeklo in het bestaande landschap. 
• Mogelijke maatregelen omtrent groen inkleding en waterbuffering
• Aandacht voor een kwalitatief landschap
• Stad en het Leen met elkaar verbinden
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Communicatie
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• Website
Bekijk de meest actuele informatie over het project en de werken via 
www.wegenenverkeer.be/ringeeklo

• Digitale nieuwsbrief
Schrijf je in op de nieuwsbrief van het project Ring rond Eeklo via het 
inschrijfformulier op www.wegenenverkeer.be/ringeeklo of scan hiernaast 
de QR-code met jouw smartphone om in te schrijven.

• Heb je vragen? Contacteer ons via 
wegen.oostvlaanderen@mow.vlaanderen.be
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Vragenronde

52



Bedankt voor jullie 
aandacht
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