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1. INLEIDING
Naar aanleiding van de infovergadering en de ronde tafelgesprekken van juni 2016 werd
afgesproken dat volgende bijkomende onderzoeken uitgevoerd zouden worden:

- Een scenario ontwikkelen voor een westelijk op- en afrittencomplex
- De ingediende variant met de gesplitste variant van de N466 met weefzones uitwerken
- Bijkomende tellingen en herkomst – bestemmingsonderzoeken uitvoeren

In deze nota worden de belangrijkste conclusies opgesomd. De bijkomende varianten worden
geëvalueerd op de 4 hoofddoelstellingen overeenkomstig de nota Ontwerpend Onderzoek van
november 2014. U treft per variante een schema van de uitgewerkte variante, een evaluatie per
hoofddoelstelling, en een conclusie. De tellingen worden in een afzonderlijk rapport behandeld.
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2. WESTELIJKE OP- EN AFRITTENCOMPLEX
2.1 Onderzoek

Figuur 1 – Schema Westelijk op- en afrittencomplex

Goed functionerend op- en afrittencomplex

Het westelijke op- en afrittencomplex wordt voorzien als een conflictvrij op- en
afrittencomplex,  in dit geval een “trompetaansluiting”. Deze configuratie garandeert een
goede doorstroming ter hoogte van het op- en afrittencomplex en geeft geen filevorming op
de E40.
N466 wordt gevoelig verlengd, dit resulteert in een grote omrijfactor voor verkeer komende
van de R4 West, R40 of Deinze richting Brussel. Het traject wordt met ongeveer 6km
verlengd ten opzichte van de ligging van het huidige complex.
Op de N466 worden 2 bijkomende kruispunten voorzien, ter hoogte van de aansluiting met
het bedrijventerrein en ter hoogte van Baarle dorp. Dit komt de doorstroming op de N466
niet ten goede.

Goede bereikbaarheid bedrijvenzone

De bedrijvenzone wordt enkel ontsloten via de N466 ter hoogte van de huidige brug van de
Kloosterstraat. Lokaal verkeer wordt maximaal gesplitst van het verkeer met bestemming
industrieterrein. Hierbij worden zowel de Moorstraat, de Landegemstraat als de Moerstraat
geknipt. Ook de verbinding van het industrieterrein met de Kloosterstraat, richting
Baarledorpstraat komt te vervallen.
Door de rechtstreekse koppeling aan de N466 verloopt de ontsluiting van het
bedrijventerrein vlot. Door de rechtstreekse koppeling aan de N466 verloopt de ontsluiting
van het bedrijventerrein vlot.
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Veilig en leefbaar Baarle

Door de Moerstraat en de Kloosterstraat te knippen wordt sluipverkeer door de woonwijken
door vrachtverkeer maximaal vermeden.
Door  het  op-  en  afrittencomplex  naar  de  westzijde  op  te  schuiven  wordt  het  op-  en
afrittencomplex buiten het centrum gelegd.
Het huidige doorgaande verkeer door Baarle bestaat voor het grootste deel uit verkeer dat
niet naar de bedrijvenzone moet. We verwachten niet dat een rechtstreekse ontsluiting van
het bedrijventerrein hier verandering in brengt. Aangezien voor het plan-MER een
macroverkeersmodel 2030 zal opgemaakt moeten worden, zal dit daar verder kunnen
afgewogen worden.

Ruimtelijk landschappelijke inpassing

Door het verlengen van de N466 als primaire weg type II dient een brede
infrastructuurbundel (nieuwe weg) parallel aan de E40 te worden voorzien over een afstand
van bijna 3km. Op enkele locaties ontstaat op deze manier een totale infrastructuurbundel
(snelweg + nieuwe weg) van circa 92m.

Deze nieuwe parallelweg leidt tot een onteigening van minimaal 10 woningen aan de
noordzijde van de E40. Ook diverse landbouwpercelen moeten gedeeltelijk onteigend
worden.
De nieuwe kruispunten op de N466, zijn kruispunten op hoogte. Dit maakt de kruispunten
minder overzichtelijk. Bovendien plaatsen we de geluidsbron (het verkeer) op hoogte
waardoor het geluid zich meer verspreid over de omgeving..
Ter hoogte van deze kruispunten moet de N466 een bocht maken om ruimte te maken voor
de kruispunten (opstelstroken en bypassen). Ook hiervoor zijn vrij grote innames nodig.

2.2 Opmerking

Deze variante werd in deze nota niet uitgewerkt met een ring- of randwegscenario. Een
ringwegscenario is er compatibel mee, maar wordt in deze nota niet behandeld. Een dergelijk
scenario wordt opgenomen in de kennisgevingsnota voor het Plan-MER.

2.3 Conclusie

Conclusie De variante heeft een aantal nadelen (omrijfactor, verwacht gebruik en innames). Toch
wordt  dit  scenario  opgenomen  in  de  kennisgeving  omdat  de  vraag   naar  deze  variant  op  de
infomomenten van juni 2016 groot was.
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Figuur 2 – Scenario WNb
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3. GESPLITSTE N466 MET WEEFZONES
3.1 Onderzoek

Figuur 3 – Schema Gesplitste N466 met weefzones

Goed functionerend op- en afrittencomplex
Systeem wordt ontworpen met een snelheidsregime van 70km/u voor het ventwegsysteem
en 50km/u voor de keerbeweging en de fly-over. Deze configuratie levert een korte
opeenvolging van convergentie en divergentiepunten op. De lage ontwerpsnelheden zullen in
de praktijk moeilijk kunnen gehandhaafd worden.
De noordelijke weefzone dient uitgerust te worden met 3 rijstroken; richting Oostende,
richting Brussel/Gent, richting industriegebied/Deinze. Deze configuratie is nodig om ervoor
te zorgen dat op de keerbeweging met een krappe bochtstraal geen weefbewegingen meer
zouden optreden. Deze weefzone met 3 rijstroken zal er evenwel voor zorgen dat meer
weefbewegingen moeten optreden in deze zone.
Om de keerbeweging en de fly-over in te tekenen dient een maximale helling van 5% te
worden toegepast en dienen de minimale top- en dalbogen te worden gebruikt bij het
vooropgestelde snelheidsregime van 50km/u.
Weinig leesbaar systeem waarbij het lokaal en bovenlokaal verkeer gemengd wordt. Vooral
aan de zuidzijde waar het lokale verkeer (bv. tussen Baarle en Drongen) wordt gemengd met
het verkeer komende van de autosnelweg is een belangrijk knelpunt ifv een helder leesbare
verkeersorganisatie.

Goede bereikbaarheid bedrijvenzone
De bereikbaarheid vanuit Oostende verloopt niet evident. Een rechtstreekse verbinding vanaf
de  E40  komende  van  Oostende  naar  het  lokale  systeem  ten  zuiden  van  de  E40  kan  niet
ingepast worden. Hierdoor dient het verkeerkomende van Oostende het volledige lussysteem
te gebruiken alvorens de nieuwe toegangsroute naar het bedrijventerrein te bereiken, met
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een omrijfactor van +-3km tot gevolg. Niet enkel is deze ontsluiting zeer onleesbaar,
bovendien wordt dit economisch verkeer twee maal (noord- en zuidzijde) gemengd met het
lokake verkeer (tussen Baarle en Drongen) én twee maal (noord- en zuidzijde) met het
verkeer  van  /  naar  de  E40  (zijde  Oostende).  Bovendien  is  er  van  /  naar  de  E40  zijde
Oostende een groot aantal en een snelle opeenvolging van convergentie- en
divergentiepunten die dienen te worden gepasseerd. Vanuit verkeersveiligheid is dit sowieso
een belangrijk knelpunt. Gezien het verkeer van/naar de bedrijvenzone voor een belangrijk
aandeel uit vrachtverkeer bestaat wordt dit knelpunt echter extra versterkt.

Veilig en leefbaar Baarle
Doorgaand verkeer wordt in dit schema rond Baarle geleid waardoor de verkeersdruk in het
centrum gevoelig zal dalen.
Een alternatief is mogelijk om het lokale verkeer niet via dit bovenlokaal systeem af te
wikkelen, maar via de Brouwerijstraat en de Solveynsdreef naar de noordzijde van de E40 te
brengen. In dit scenario worden grote hoeveelheden verkeer door de kern gestuurd alsook
veel verkeer via de wijken Noordhoutstraat en andere, waardoor het volledige dorp belast
wordt met belangrijke verkeersinfrastructuur.

Ruimtelijk landschappelijke inpassing
Onteigeningen noodzakelijk in de Noordhoutstraat, Kloosterstraat, Baarleveldstraat en
Brouwerijstraat
Fly-over brengt het verkeer op grote hoogte vlak bij de scholen, het MP center en de
Brouwerijstraat
Keerbeweging wordt aan de rand van de wijk aan de Noordhoutstraat gebracht.

3.2 Conclusie

Dit scenario wordt niet verder meegenomen en onderzocht aangezien het een systeem oplevert
waarbij

- lokaal en bovenlokaal verkeer worden gemengd op de in- en uitvoegstrook van een
autosnelweg

- een onvoldoende leesbare verkeersorganisatie wordt verkregen;
- de ontsluiting naar de bedrijvenzone (in het bijzonder van/naar E40 Oostende) verloopt via

een groot aantal en snelle opeenvolging van divergentie- en convergentiepunten, een
belangrijk knelpunt vooral in relatie tot het vrachtverkeer;

- verkeer dicht bij het centrum wordt gebracht;
- veel onteigeningen zijn.
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Figuur 4 – Eerste technische uitwerking Gesplitste N466 met weefzone
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4. TELLINGEN
Zie afzonderlijke nota.

4.1 Locatie tellingen

Figuur 5 – Locatie en aard van de tellingen

4.2 Conclusies uit de tellingen

De tellingen geven (o.a. door het afgesloten zijn van de Kloosterstraat door werken) op een aantal
vlakken verschuivingen in het verkeersvolume ten opzichte van de tellingen van 2010. Er zijn nog
altijd belangrijke stromen bovenlokaal verkeer door Baarle. Het aandeel van dit verkeer dat naar
de industriezone moet, is beperkt.

De stroom vrachtwagens door Baarle is nagenoeg constant gebleven. De intensiteiten in de
Baarleveldstraat zijn gestegen

De capaciteit van de bestaande kruispunten werd op basis van de geregistreerde
verkeersintensiteiten nagezien met analytische methodes (methode van Webster). Berekeningen
geven aan dat ook met de huidige verkeerscijfers en de bestaande verkeerslichtenregelingen, de
huidige kruispunten onvoldoende capaciteit hebben. Dit wordt bevestigd door de aanwezigheid van
files.

Het uitgevoerde ontwerpend onderzoek, aangevuld met de Westelijke variante kan daarom verder
opgenomen worden in de kennisgevingsnota voor het Plan-Mer.


