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Omleidingsweg Adinkerke

Verloop van het proces

Plopsaland en De Panne zijn populaire bestemmingen op weekend-
en verlofdagen. Dit brengt echter heel wat verkeers hinder met zich
mee.  Met de aanleg van een omleidingsweg rond Adinkerke
wil de Vlaamse Overheid een duurzame en effi  ciënte oplossing
bieden voor dit mobiliteitsprobleem.

In 2005 is de Vlaamse overheid gestart met onderzoek naar
mogelijkheden om de doorstroming in Adinkerke te verbeteren. Dit
heeft geleid tot de voorkeursoplossing die vandaag op tafel ligt.

Voordat de eerste spade in de grond kan gaan, moeten echter
nog heel wat procedures doorlopen worden.  De opmaak van de
projectnota en het project-milieueff ectenrapport (project-
MER) is intussen gestart.

Het RUP vormt het juridische instrument voor de uitvoering van
de plannen. Dit wordt opgemaakt voor de omleidingsweg en de
nieuwe parking voor Plopsaland samen. Als alles vlot verloopt,
kan de realisatie van de omleidingsweg ten vroegste in
2020 van start gaan.

Startnota
Voor de inrichting van de omleidingsweg werden in
de startnota verschillende mogelijkheden onderzocht,
verfi jnd en afgetoetst. Uiteindelijk is een onderbouwde
voorkeursoplossing naar voor geschoven.

Projectnota
De voorkeursoplossing uit de startnota wordt vertaald
naar een technisch ontwerp voor de herinrichting.
In de projectnota worden de keuzes onderbouwd die
hierbij gemaakt worden.

Landbouweff ectenrapport (LER)
Een landbouweff ectenrapport onderzoekt welke eff ecten
een project heeft op de landbouw en welke maatregelen
deze impact kunnen beperken.

Plan-milieueff ectenrapport
(PLAN-MER)
Het PLAN-MER onderzocht de eff ecten van verschillende
mogelijke oplossingen op vlak van mobiliteit, gezondheid,
geluid, lucht, bodem,  water,  fauna, fl ora, landschap,
erfgoed, mens en leefbaarheid.

Project-milieu eff ectenrapport
(PROJECT-MER)
Het PROJECT-MER toetst de milieueff ecten van de
concrete technische plannen op dezelfde disciplines als
het PLAN-MER.

Passende beoordeling
De omgeving ten noorden van de waterloop ‘Langgeleed’
is in de Europese regelgeving aangeduid als een ecologisch
waardevol en beschermd gebied. De passende beoordeling
onderzoekt in welke mate de nieuwe omleidingsweg op
dit gebied een impact heeft.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)
Een ruimtelijk uitvoeringsplan wijzigt de bestemming
van gebieden binnen het project en duidt de contouren
van de omleidingsweg aan.
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Omleidingsweg Adinkerke

De voorkeursoplossing

Drie doelstellingen

1/ het realiseren van een vlotte doorstroming van verkeer van en
naar Plopsaland en De Panne

2/ de kern van Adinkerke weer vlot en veilig bereikbaar maken voor
bewoners

3/ vermijden van fi les op de E40

Scheiden lokaal en doorgaand verkeer
Door het lokaal en doorgaand verkeer te scheiden, worden de
verkeersproblemen in en rond Adinkerke ten gronde aangepakt.
Scheiden van verkeer gebeurt door alle verkeer vanaf de E40
naar de omleidingsweg te leiden. Eenmaal op de omleidingsweg
wordt het verkeer verdeeld naar Adinkerke, Plopsaland of De Panne.

Hierbij worden op  de omleidingsweg zo weinig mogelijk
kruispunten voorzien. Zo kan het verkeer vlot doorrijden. De
kruising met het kanaal gebeurt via een brug, de kruising met de
spoorweg gebeurt via een tunnel. Bij verkeerslichten krijgt het
verkeer op de omleidingsweg een langere groentijd.

Een nieuw parkeersysteem voor Plopsaland
De omleidingsweg zorgt voor een betere doorstroming en een grotere
verkeersveiligheid. Door ook het parkeersysteem voor Plopsaland
aan te pakken, zal het verkeer nog vlotter kunnen verlopen. In dit
nieuwe parkeersysteem worden bezoekers voor Plopsaland
die komen van de E40 en bezoekers die komen van De Panne
van elkaar gescheiden. Vanaf de E40 wordt men naar een nieuwe
hoofdparking geleid. Komende van De Panne maakt men gebruik
van de bestaande hoofdparking.
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Dankzij de omleidingsweg moeten bezoekers voor Plopsaland en
De Panne niet meer doorheen de kern van Adinkerke. Dit betekent
dat niet alleen het doorgaand verkeer naar Plopsaland en De Panne
vlotter zal verlopen. Ook mensen met bestemming in Adinkerke
zullen snel ter plaatse geraken. Soms zal de route die ze hiervoor
nemen lichtjes veranderen. De Stationstraat en de De Pannelaan
zullen heel wat aangenamer en veiliger worden.

Aansluitingen van de omleidingsweg op bestaande wegen
De omleidingsweg wordt op twee plaatsen verbonden met de kern
van Adinkerke nl. ter hoogte van de Stationsstraat en ter hoogte
van de kruising van de tram met de De Pannelaan. Door korte
groentijden voor afslaand verkeer wordt verkeer naar Plopsaland en
De Panne ontmoedigd om op de omleidingsweg af te slaan richting
Stationsstraat.

Hoe de aansluitingen vorm krijgen, wordt nog verder onderzocht.
De Kromfortstraat zal enkel nog toegankelijk zijn voor fi etsers en
voetgangers. De verbinding van de kern van Adinkerke met
de Moeren wordt gemaakt via de omleidingsweg.

Bestaande wegen omgeleid
DeNoordhoekstraat, de Burgweg en de Buizeleedstraatworden
door de omleidingsweg doorsneden. Deze straten worden omgeleid
en krijgen een nieuwe aansluiting op het bestaande wegennet.

Bereikbaarheid landbouwpercelen
Ook de bereikbaarheid van de landbouwpercelen wordt
gegarandeerd. Hoe de ontsluiting wordt gerealiseerd rondom de
nieuwe hoofdparking voor Plopsaland wordt nog verder onderzocht.

Omleidingsweg Adinkerke

Aansluitingen van de
omleidingsweg met lokale wegen
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Rechtstreeks van E40 naar Plopsaland
Alle verkeer wordt vanaf de E40 naar de omleidingsweg geleid.
Na de kruising met de spoorlijn worden bezoekers voor Plopsaland
rechtstreeks naar de nieuwe hoofdparking geleid. Komende
van De Panne maakt men gebruik van de bestaande parkings.
Afslaan vanaf de omleidingsweg ter hoogte van de verbinding met
de Stationsstraat wordt ontmoedigd door een korte groentijd van
de verkeerslichten voor afslaand verkeer.

Voor de ligging van de nieuwe hoofdparking wordt gezocht in het
gebied ten oosten van de kern van Adinkerke, tussen de
De Pannelaan en de omleidingsweg.

Voorwaarden voor een goede werking van de nieuwe
hoofdparking

1/ een rechtstreekse aansluiting van de hoofdparking op de
omleidingsweg

2/ een voldoende lange toegangsweg naar de parking zodat
er geen fi le op de omleidingsweg kan ontstaan doordat op de
parking wagens zoeken naar een plaats

3/ een voldoende grote parking

Tussen de hoofdparking en de ingang van Plopsaland wordt een
veilige verbinding voor voetgangers voorzien.

Omleidingsweg Adinkerke

Van en naar Plopsaland
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Omleidingsweg Adinkerke

Aandacht voor fi etsers

Door de realisatie van de omleidingsweg worden enkele
fi etsroutes omgeleid. Daarnaast gebeuren een aantal ingrepen om
fi etsverbindingen veiliger te maken.

Veilige oversteek door verkeerslichten
Om na de realisatie van de omleidingsweg de veiligheid van de fi etsers
te garanderen worden op twee plaatsen nieuwe verkeerslichten
voorzien namelijk:

1/ op de De Pannelaan ter hoogte van de kruising met de tram

2/ aan de op- en afritten van de E40

Nieuwe aansluiting voor recreatieve fi etsverbinding
Ter hoogte van de Noordhoekstraat en de Burgweg wordt de
recreatieve fi etsverbinding omgeleid.

N34 Kromfortstraat enkel voor fi etsers en voetgangers
De N34 Kromfortstraat wordt tussen het kanaal en de E40
omgevormd tot een verbinding voor fi etsers en voetgangers.
Voor auto’s en vrachtwagens  wordt de verbinding tussen Adinkerke
en de E40, De Moeren en Bulskamp  gemaakt via de omleidingsweg.

Drie opties voor de aansluiting aan de Stationsstraat
Waar de verbinding tussen de omleidingsweg aansluit op de
Stationstraat worden drie mogelijkheden voor fi etsers onderzocht:

1/ verkeerslichten om veilig te kunnen oversteken

2/ een dubbelrichtingsfi etspad aan de kant van Plopsaland

3/ aan beide zijden enkelrichtingsfi etspaden met een fi etsers-
tunnel om de aansluitingsweg te kruisen
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De milieubeoordeling geeft een aantal aanbevelingen om de
omleidingsweg in te passen in het landschap.

Cosynmolenwijk - De Pannelaan
Tussen de Cosynmolenwijk en de De Pannelaan wordt langs de
omleidingsweg aan één zijde een houtkant voorzien als visueel scherm.
Dit wordt afgestemd met de inrichting van de parking. Deze houtkant
vormt samen met de omleidingsweg de grens van Adinkerke met het
polderlandschap.

Cosynmolenwijk
Ter hoogte van de Cosynmolenwijk ligt de omleidingsweg in een tunnel
onder de spoorweg. De inritten naar de tunnel worden begeleid door
een geluidscherm, houtkanten met struiken en een bomenrij.

Kanaal - Cosynmolenwijk
Om de openheid van het landschap te respecteren, wordt de
omleidingsweg tussen het kanaal en de Cosynmolenwijk niet
geaccentueerd door bomen en struiken.

E40 - kanaal
De zone tussen de E40 en het kanaal wordt groener gemaakt. Het
bestaand bosgebied wordt gecompenseerd. Hiervoor is vandaag
een zoekzone aangeduid. Door de Kromfortstraat op dit deel enkel
toegankelijk te maken voor fi etsers en voetgangers wordt de rust in
het Garzebekeveld minder verstoord.

Doorsnede ter hoogte van de zone E40 - kanaal

Garzebekeveld omleidingswegSint-Pietersbos omgeleide
Buizeleedstraat

N34 Kromfortstraat
enkel voor fi etsers en voetgangers
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Noordhoekstraat
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Ook een aantal plekken vragen bijzondere aandacht:

A1: Het knooppunt van de tram, de De Pannelaan en de
omleidingsweg
 • hoe kan de aansluiting van de omleidingsweg op de
  De Pannelaan het best gemaakt worden
 • kan de tramlijn hiermee gebundeld worden
 • hoe kan een veilige oversteek voor fi etsers en voetgangers
  gerealiseerd worden

A2: Afwerking van de weg ter hoogte van de Cosynmolenwijk
Ter hoogte van de Cosynmolenwijk gaat de omleidingsweg in een
tunnel. Bijzondere aandacht zal gaan naar de afwerking van de weg
in functie van geluid, lucht en de beleving van het landschap.

A3:  De verbinding tussen de omleidingsweg en de
Stationsstraat
De exacte locatie voor de verbinding tussen de omleidingsweg en
de Stationsstraat ligt nog niet vast. Voor het bepalen van de juiste
ligging hiervan zal worden rekening gehouden met:
 • de ligging van de school en woonwijk
 • mogelijke versnippering van landbouwpercelen
 • verkeersveiligheid
 • technische voorwaarden met betrekking tot bochtstralen

A4:  Ter hoogte van het kanaal wordt de mogelijke lichthinder
voor nachtdieren onderzocht

A5: Ter hoogte van het Sint-Pietersbos en Garzebekeveld
gaat bijzondere aandacht naar de impact op de natuur
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Omleidingsweg Adinkerke

Specifi eke aandachtspunten

Impact op de afwatering
Ondiepe grachten langs beide zijden van de omleidingsweg
bieden voldoende waterbuff ering. Enkel waar de omleidingsweg
in een tunnel gaat om de spoorweg te kruisen, is behoefte aan
bijkomende waterbuff ering. Ook gaat aandacht naar de invloed van
de omleidingsweg op het watersysteem en wat dit betekent voor
de landbouw.

Aandacht voor hinder tijdens de werken
Tijdens het milieuonderzoek zal de mogelijke hinder op vlak van
geluid, stof, omleidingen enz. bij de uitvoering van de werken worden
onderzocht. Daarbij wordt actief nagegaan hoe deze hinder kan
worden beperkt.

Momenteel geven we vorm aan de voorkeursoplossing. Hierbij gaat bijzonder aandacht naar:



Meer info
omleidingsweg.adinkerke@wegenenverkeer.be

https://wegenenverkeer.be/projecten/een-omleidingsweg-voor-adinkerke

Omleidingsweg Adinkerke

Meer weten over de studie?

Meer info?
wegenenverkeer.be/projecten/

een-omleidingsweg-voor-adinkerke

Heb je nog vragen of opmerkingen?
omleidingsweg.adinkerke@wegenenverkeer.be
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