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Gentse Kanaalzone
Samen werken aan havenontwikkeling
Beste lezer,
Een van de doelstellingen van het Project
Gentse Kanaalzone is het verbeteren van
de leefbaarheid in de kanaaldorpen en
–wijken. De bewoners zelf spelen hierin een
belangrijke rol. Daarom zijn er binnen ons project
verschillende bewonersgroepen actief. Zij werken
mee aan een betere toekomst voor hun wijk en
voor alle inwoners van de Gentse kanaalzone.
In dit nummer laten we vier vertegenwoordigers
van deze bewonersgroepen aan het woord.
Je proeft hun bevlogenheid in de interviews.
Ik heb zeer veel waardering voor mensen die
zich inzetten voor hun omgeving. Ze doen
dit door problemen aan te kaarten, door mee
te denken over de toekomstplannen en door
voorstellen aan te leveren voor de inrichting
van de koppelingsgebieden - de groene buffers
rondom de woonkernen. Het resultaat van
onze samenwerking mag er zijn! Ga maar
eens kijken in Desteldonk, waar de ingerichte
koppelingsgebieden nu al een tijdje voor iedereen
toegankelijk zijn. Of in Doornzele-noord. Daar werd
net een koppelingsgebied ingericht. Ik nodig u van
harte uit voor de feestelijke inhuldiging op 3 juli!

UITNODIGING
Feestelijke opening
koppelingsgebieden
Doornzele-noord en
Rieme-zuid
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Pag. 4

Jan Briers
Gouverneur
Voorzitter Stuurgroep
Project Gentse Kanaalzone

Milieuklachten
meldpunt
Bel gratis: 0800 92 999
Ondervind je geur-, stof- of geluidshinder
door de haven- en industriële activiteiten
in de kanaalzone?
Meld jouw klacht via het gratis nummer
0800 92 999. Je kan er dag en nacht terecht.

AAN HET WOORD
4 inspirerende
vertegenwoordigers
van de bewonersgroepen
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Foto: Koppelingsgebied Doornzele-noord tijdens de werken (havenbedrijf - Tom d’Haenens)
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Project Gentse Kanaalzone,
mee gedragen door burgers met een
Het Project Gentse Kanaalzone wil de Gentse haven ontwikkelen met aandacht voor wie er in de buurt woont. De inspraak
en het engagement van de bewoners is daarom cruciaal. Verschillende bewonersgroepen vertegenwoordigen de stem
van de dorpen en wijken rondom het havengebied. Zij zetten zich met veel energie in om de leefbaarheid in de Gentse
kanaalzone te verhogen. Voor iedereen. En mét resultaat. Alle aanspreekpunten van bewonersgroepen vind je naar
gewoonte op p. 4, maar hier laten we er graag vier uitgebreid aan het woord.

BEWONERSGROEP
OMGEVING HOGE WEG
“Dit is een dichtbevolkte buurt. Mijn engagement
voor het project is dan ook ontstaan vanuit de zorg
voor de buurtbewoners. Maar ook de nood aan
voldoende groen speelde een belangrijke rol.”
Waarnaar streeft jullie bewonersgroep?
“We streven ernaar om de Hoge Weg leefbaar te
houden. We willen vermijden dat dit een weg wordt
voor doorgaand verkeer. Ik hoop dat we onze buurt
kunnen afschermen van verkeer en industrie door
groen te integreren.”
Als je een ideaalbeeld zou schetsen over
je wijk binnen 10 jaar, hoe zou die er dan
uitzien?
“Ik denk dat het vooral belangrijk is dat er een
evenwicht is tussen leefbaarheid en tewerkstelling.

Ik geloof in een toekomst waarin de industrie meer
inzet op gezondere, duurzame methodes. Volgens
mij is het belangrijk dat Europa hierrond een
wetgevend kader ontwikkelt voor alle landen.

“Meer groen voor betere
leefbaarheid”

Daarnaast moet ook aandacht besteed worden aan
tewerkstelling. Want dat is een even grote zorg als
leefbaarheid.”

Erik Steuperaert

BEWONERSGROEP
MUIDE-MEULESTEDE
“De voorbije jaren is onze wijk in positieve zin
veranderd. Er komen steeds meer jonge mensen
wonen. Veel verloederde en leegstaande gebouwen
worden terug bewoond en opgewaardeerd. Je voelt
die evolutie ook in onze inzet voor het Project
Gentse Kanaalzone. Onze deelname was volledig
doodgebloed, maar leeft nu terug.”

Joris Rombaut

“Een wijk die lééft”
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Hebben jullie al zaken kunnen realiseren?
“Jazeker. Zowel in Meulestede als in de Muide
hebben we al projecten kunnen realiseren die zorgen
voor meer groen. Toen in Meulestede het nieuwe
OCMW dienstencentrum werd gebouwd, heeft onze
bewonersgroep ervoor geijverd dat er ook een nieuw,
groot park zou aangelegd worden. En dat is er. Ook
aan de Muide bij het Houtdok zal een park worden
aangelegd.
We proberen de hele buurt te betrekken bij onze
initiatieven. Het is motiverend om te zien dat dat
resultaat oplevert.”

Welke veranderingen zou je graag
gerealiseerd zien binnen 10 jaar?
“Door onze buurt loopt een drukke verkeersas; de
New Orleansstraat. We zijn er volop voor aan het
ijveren dat die verkeersas verlegd wordt. Als dat over
10 jaar gerealiseerd is, dan zal ik zeer tevreden zijn.
Op langere termijn moet er volgens mij
gewerkt worden aan een sterke, overkoepelende
samenwerking. Maar eerst moeten we onze eigen,
recent terug opgestarte, bewonersgroep sterker
maken.”

Gentse Kanaalzone

hart voor hun wijk
BEWONERSGROEP
RIEME

• Aanleg nieuw knooppunt R4/Langerbruggestraat in
Oostakker (ter hoogte van Volvo Car Gent)
Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid bouwt
een nieuw knooppunt op de R4 aan de Langerbruggestraat. Het
verkeer op de R4 rijdt over één rijstrook in elke richting.

“De reden waarom ik mij engageer is zeer
eenvoudig: onze wijk wordt geconfronteerd met
milieuproblemen, mobiliteitsproblemen en een
gebrek aan groen. Daar wil ik verandering in
brengen.”

- Planning
Vermoedelijke einddatum is oktober 2017.
www.wegenwerkenenverkeer.be/langerbruggestraat

“Minder geur- en
lawaaihinder”
Welke veranderingen zou je graag zien
binnen 10 jaar in Rieme?
“Binnen 10 jaar zou ik graag hebben dat alle
jongeren en ouderen op een veilige manier van
Rieme naar het sportcentrum Hoge Wal in Ertvelde
kunnen fietsen. Daarnaast wil ik ook meer groen in
Rieme om de bedrijven te bufferen, zodat ze minder
zichtbaar zijn in ons dorp. En minder geur- en
lawaaihinder van de bedrijven, de R4 en de E34.“

• Start aanleg nieuw knooppunt R4/Rieme-noord in
Evergem
Er wordt een nieuw op- en afrittencomplex aangelegd op de R4 tussen
de E34 en het kruispunt Pastorijstraat-Riemsesteenweg. Dit knooppunt
zal de R4 verbinden met het nieuwe bedrijventerrein ‘Rieme-noord’. Ook
het dorp Rieme zal hiervan profiteren: vrachtwagens die nu nog door de
woonkern passeren, zullen via het nieuwe knooppunt en de Havenweg
de bedrijven kunnen bereiken. Vanaf augustus 2016 rijdt het verkeer op
de R4 over één rijstrook in elke richting. Het fietspad langs de R4 wordt
afgesloten. Er is een omleiding voorzien.
Erick Poppe

• Werken brug Zelzate
Van 1 juli tot en met 31 augustus 2016 wordt het wegdek van de
brug van Zelzate vernieuwd. Er is dan geen verkeer mogelijk over
de brug. Autoverkeer kan gebruik maken van de E34-tunnel als
omleidingsweg. Voor voetgangers en fietsers wordt een veer ingelegd.

“Ik bekijk Oostakker niet als eilandje. Ik probeer
zoveel mogelijk ‘bovenlokaal’ te kijken; ook naar
de omliggende gemeenten. Doordat ik een aantal
problemen zelf ondervond, heb ik mee kunnen
duwen om bepaalde oplossingen erdoor te krijgen.
Het doet deugd om te zien dat deze inspanningen
ook effectief iets opbrengen.”

www.maritiemetoegang.be/werken-brug-zelzate
• Heraanleg Pantserschipstraat (N458)
De Pantserschipstraat (N458) (tussen Meulestedebrug en brug over
ringvaart) in Gent wordt heraangelegd. Het plaatselijk verkeer kan in
één richting blijven rijden. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Welke veranderingen wil je realiseren over
10 jaar?
“Ik wil vooral de leefbaarheid verhogen zodat er
over 10 jaar meer jonge mensen zijn in de Gentse
kanaalzone. Vroeger dacht men dat iedereen hier
zou wegtrekken, maar de wijken beginnen terug te
leven. Ze ontwikkelen zich in positieve zin.

woondorpen”
Om de leefbaarheid hier te verhogen, moeten we
volgens mij inzetten op een gezond evenwicht
tussen wonen en werken. Met de buffergebieden
wordt alvast een mooi rustpunt gecreëerd tussen
wonen en werken.
Verder zou ik ook graag meer kleinhandelaars willen
zien. Nu zijn dit vooral ‘slaapdorpen’, waar mensen
enkel naartoe komen om ’s nachts te slapen. Als er

- Planning
Vermoedelijke einddatum is december 2017.
www.wegenenverkeer/evergem

BEWONERSGROEP
OOSTAKKER

“Van slaapdorpen naar

Agenda
wegenwerken

- Planning
Vermoedelijke einddatum is voorjaar 2017.
www.wegenenverkeer.be/werken/
heraanleg-panterschipstraat -n458- gent

Jef Van Pee
meer winkels zijn, worden dit terug ‘woondorpen’
waar men actief buitenkomt.
De haven is een voortdurend evoluerend gebied
met steeds nieuwe uitdagingen. Die uitdagingen
moeten we blijven aangaan met aandacht voor
gezondheid en leefbaarheid. Daarvoor moeten soms
compromissen gesloten worden, maar dat is in
alles zo. Als ik met mijn vrouw een stoel ga kopen,
moeten wij ook tot een compromis komen waarmee
wij allebei akkoord gaan.”

• Oostakker
In Oostakker zijn werken bezig om de wateroverlast en het vracht- en
sluipverkeer uit de dorpskern te weren. Haal de overzichtsfolder in
het dienstencentrum of in de bib van Oostakker. Of raadpleeg online:
www.stad.gent/openbarewerkenoostakker
• Elso en Sint-Kruis-Winkel
Ook in Elso (Evergem) en in de dorpskern van Sint-Kruis-Winkel zijn
werken aan de gang.
www.evergem.be/elso
www.stad.gent/openbarewerkenoostakker (openbare werken
in kanaaldorpen)
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Uitnodiging
Feestelijke opening groene buffer
Doornzele-noord en Rieme-zuid
Op zondag 3 juli wordt het koppelingsgebied in Doornzele-noord officieel geopend door minister
Joke Schauvliege. Deze feestelijke gebeurtenis laten we niet zomaar voorbijgaan! We nodigen je
graag uit om, bij een hapje en een drankje, kennis te maken met deze groene buffer. Wie wil, kan
een begeleide wandeling volgen door het gebied en krijgt een woordje uitleg.
Maar uiteraard kan je ook zelf op verkenning trekken!
Groene buffer
De 2 nieuwe koppelingsgebieden vormen een
belangrijke buffer tussen het industriegebied rond
het Kluizendok en de woonkernen van Doornzele en
Rieme. Met 100 000 bomen en struiken werd een
brede bosstrook aangelegd. De bomen nemen CO2
uit de lucht op en dragen zo bij aan een gezondere
leefomgeving.
Wat ook deel uitmaakt van dit project, is het nieuw,
vrijliggend fietspad langs de Vasco Da Gamalaan.
Het fietspad is op verschillende plaatsen verbonden

met de dorpskern van Doornzele dankzij wandelen fietspaden. Wie vanuit Doornzele met de fiets
gaat werken, heeft voortaan veiligere en betere
verbindingen.

Iedereen welkom
op zondag 3 juli
tussen 10.15 uur en 14 uur
Doornzele Dries, Abdijstraatje

Programma
10.15 uur
Verwelkoming door
- Joeri De Maertelaere, burgemeester Evergem
- Mathias De Clercq, havenschepen
- Jan Briers, gouverneur
- Joke Schauvliege, Vlaams minister van
Omgeving, Natuur en Landbouw
11.00 uur
Officiële opening en wandeling in het
koppelingsgebied
11.30 uur
Dorpsaperitief
Breng gerust jouw eigen broodjes en lekkers
mee, dan maken we er aansluitend een
gezellige dorpspicknick van!

Wandel Mee
in Doornzele

Landschapsfonds
voor nóg meer groen

Op vrijdag 11 november 2016 organiseren Evergem Sport! vzw en de
Evergemse Sportdienst hun 35ste ‘Wandel Mee’. Noteer het nu al in je
agenda.

Wat is het Landschapsfonds?
Het fonds biedt financiële ondersteuning voor
de aanplanting van extra groene buffering in de
landbouwgebieden van de Gentse Kanaalzone. De
vergoedingen voor houtkanten, hoogstambomen
en knotbomen zijn recent verhoogd.

Start: vanaf 11 uur
Startplaats: ontmoetingscentrum
Ter Gulden Celle, Doornzele Dries 57.
Kostprijs: 1 euro/deelnemer
De wandeling voert je langs de
koppelingsgebieden van Doornzele-Noord
en Rieme-Zuid.

Wie kan aanspraak maken op het
Landschapsfonds?
Landbouwers, tuinders en particulieren
die landbouwgronden gebruiken in de
koppelingsgebieden.

Hoe werkt het?
Als je in aanmerking komt voor bijdragen, word je
de komende weken persoonlijk gecontacteerd.
Heb je nog vragen?
Neem gerust contact op met Kathleen Van Belle
van de Vlaamse Landmaatschappij kathleen.vanbelle@vlm.be - 09 244 86 06

Bewonersgroepen, een belangrijk aanspreekpunt
Al enkele jaren zijn in de Gentse kanaalzone bewonersgroepen actief. Hun voorzitters verdedigen de belangen van de
inwoners van de kanaaldorpen. Ze zijn het aanspreekpunt voor de overheid en voor de burger.
Rieme
Kamiel Bollaert - 09 344 61 51
Hubert Van Hamme - 09 344 90 26
Josiane Van Waesberghe - 0477 24 56 10
Erick Poppe - 0433 94 81 76
bewonersgroeprieme@telenet.be

Sint-Kruis-Winkel en Mendonk
Marnix De Smet - 09 345 80 57
Sofie Van Moeffaert - 0486 51 77 78
Koen Van Hoecke - 0478 95 77 55
info@moervaartvallei.be
www.moervaartvallei.be

Doornzele en KerkbruggeLangerbrugge
Lucien De Naeyer - 09 253 91 15
André Heungens - 09 253 02 49
Daniël Van Durme - 09 253 79 86

Desteldonk
Dirk Uyttendaele - 09 355 92 47

Colofon

Projectbureau Gentse Kanaalzone
W. Wilsonplein 2
9000 Gent
www.gentsekanaalzone.be
info@gentsekanaalzone.be

volg ons op facebook
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Het Project Gentse Kanaalzone
is een samenwerkingsverband
tussen de gemeenten Evergem
en Zelzate, de stad Gent,
de provincie Oost-Vlaanderen,
de Vlaamse overheid en het
Havenbedrijf Gent.

Muide-Meulestede
Marc Franck - 0470 47 45 67
Joris Rombaut - 0486 75 14 02

Oostakker
Baudouin Baudoncq - 0477 89 40 20
Jean-Paul Callewaert - 0479 33 34 25
Jef Van Pee - 09 355 05 43
Omgeving Hoge Weg
Erik Steuperaert - 09 251 05 54
Chris Vanmeenen - 0496 99 76 41
Terdonk
Koen De Cleermaecker - 0475 23 67 24
Klein-Rusland
Christel Simoen - 0497 23 28 18
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