
Samen werken aan havenontwikkeling

Nieuwsbrief maart 2018

Project
Gentse Kanaalzone
Beste bewoner van de kanaalzone,
Beste bedrijf in de kanaalzone,
Beste allen,

Als gouverneur merk ik dat overal waar 
samengewerkt wordt, mooie dingen ontstaan. 

Zo leidde de samenwerking tussen de havens 
van Gent en Zeeland Seaports tot een fusie. Deze 
fusie tot North Sea Port zet onze regio verder 
economisch op de kaart. 

Ook de projecten binnenin deze nieuwsbrief 
die van de kanaalzone een meer bereikbare, 
meer leefbare en meer natuurlijke plek moeten 
maken, zijn telkens het resultaat van een intense 
samenwerking. 

Geslaagde projecten nu en in de toekomst 
vragen samenwerking. Samenwerking tussen 
de overheden maar ook samenwerking met de 
bewoners en de bedrijven in de kanaalzone. 
Daarom zetelen in de stuurgroep van Project 
Gentse Kanaalzone zowel bewoners als bedrijven, 
en zowel overheden als vertegenwoordigers 
van de landbouworganisaties en van de 
natuurverenigingen. We beseffen maar al te goed 
dat we hiermee niet iedereen bereiken. Heb je zelf 
suggesties voor meer kwaliteit in de kanaalzone? 
Laat het ons weten via info@gentsekanaalzone.be.

Tot op een van de activiteiten in de kanaalzone!

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.

14 PROJECTEN VOOR  
EEN BLOEIENDE HAVEN 
MET LEEFBARE DORPEN  
Pag. 2-3

ACTIVITEITEN 

• Infomarkt Rieme:  
woensdag 28 maart,  
19u – 22u30,  
Sint- Barbarastraat 3

• Wandeling koppelings- 
gebied Langerbrugge- 
Zuid: dinsdag 12 juni, 
19u

• Startmoment Moervaart- 
vallei: zaterdag 26 mei

• Inhuldiging koppelings-
gebied Sint-Kruis-Winkel- 
Zuid: vrijdag 20 april, 16u

koppelingsgebied Desteldonk
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14 projecten voor een bloeiende haven met leefbare dorpen
Het Project Gentse Kanaalzone is volop in beweging.  
Wat staat er op de planning in 2018-2019?  
Een overzicht.

Verbeteren leefbaarheid in de wijk Klein-Rusland (Zelzate)

Klein-Rusland ligt in Zelzate, tussen de  
Zonneberg, de E34 en de spoorlijn. De leefbaarheid van deze 
wijk is de laatste jaren sterk achteruitgegaan. Samen met be-
woners, de sociale woonmaatschappij en de lokale, provinciale 
en Vlaamse besturen onderzoeken we mogelijke oplossingen 
om de leefbaarheid voor de bewoners te verbeteren. We onder-
zochten het voorbije jaar de milieu-effecten van 5 mogelijke 
oplossingen, gaande van de restauratie van de woningen tot 
een verhuis van de wijk. Momenteel leggen we de laatste hand 
aan een rapport waarin al deze alternatieven tot in detail 
uitgewerkt zijn. De Vlaamse Regering zal dan beslissen welk 
alternatief de voorkeur draagt. 

Koppelingsgebied Rieme-Noord

Dit jaar koopt VLM de gronden aan.  
De werken starten in het najaar van 2019. 

Tweede ontsluiting bedrijventerrein Rieme-Noord

In 2018 starten de werken voor de tweede ontsluiting van het bedrijven-
terrein Rieme-Noord. Samen met het nieuwe op- en afrittencomplex op 
de R4 zorgt dit voor een goede ontsluiting voor vrachtverkeer. Dankzij de 
2 nieuwe ontsluitingen wordt vrachtverkeer gebannen uit de woonkern 
van Rieme.

Vernieuwing dorpskern Rieme

De plannen voor de herinrichting van de dorpskern van Rieme krijgen stil-
aan vorm. In de loop van 2018 zullen de nutsmaatschappijen beginnen 
met het vernieuwen van laagspanning, de infrastructuur voor het open-
baar vervoer en waterleiding. In 2019 zouden de werken aan de riolering 
en de wegen moeten starten.

Koppelingsgebied Rieme-Oost

Dit koppelingsgebied ligt op de voormalige site van steenfabriek Wiener-
berger. Hier komt een park voor de bewoners van Rieme. Het ontwerp ligt 
klaar. De adviesprocedure start nog voor de zomer.

Koppelingsgebieden Rieme-Zuid en Doornzele-Noord

Het tweede deel van de werken start deze zomer. 
Op de planning staan: de aanleg van paden, de aanplanting van bomen en 
struiken zodat er een bijkomende buffer ontstaat, en het afschuinen van de 
oevers van de Avrijevaart in Rieme. In Doornzele krijgt de zuidelijke oever 
van het Molenvaardeken een herinrichting. Ook het Terdonkplein wordt in 
een nieuw kleedje gestoken. En er wordt een verbinding gemaakt tussen het 
fietspad langs de Vasco da Gamalaan en Doornzele Dries.

Meer weten over alle lopende projecten in Rieme?

Op woensdag 28 maart organiseert de gemeente Evergem 
een infomarkt met receptie. Je kan er terecht met al je vragen 
over de koppelingsgebieden, de hindermaatregelen en de 
wegenwerken in en rond Rieme.

Waar: Parochiezaal Rieme, Sint-Barbarastraat 3 in Rieme
Wanneer: 28 maart, van 19 tot 22.30 uur

Infomarkt
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14 projecten voor een bloeiende haven met leefbare dorpen
Koppelingsgebied Doornzele-Kanaalzijde

Deze zomer start de aanleg van een park voor de bewo-
ners van het Zuidledeplein (Terdonk) en Doornzele. Dit 
park zal uitgroeien tot een groene buffer met aange-
name ontmoetingsplekken, ideaal om te wandelen en 
te spelen. Er komt ook een uitkijkpunt naar de Gentse 
haven. Een nieuwe fietsverbinding zal Doornzele Dries 
verbinden met het industrieterrein De Grote Nest.

Koppelingsgebieden Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid

Dit jaar wordt de natuurzone aangelegd en ook een deel van het fietspad. Voor 
het tweede deel van de werken worden momenteel de plannen uitgewerkt en de 
gronden aangekocht.  

Koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid

De voorbereidende werkzaamheden voor dit parkgebied zijn gestart! Tegen 
de zomer komen de paden, in het najaar nieuwe bomen en struiken. Wil je de 
werf bezoeken? Afspraak op dinsdag 12 juni om 19 uur. Dan geeft VLM (de 
Vlaamse Landmaatschappij) een rondleiding. Zie www.vlm.be.

Zelzatebrug

De Zelzatebrug krijgt een nieuwe slijtlaag. Fietsers en voetgangers kunnen  
de brug blijven gebruiken tijdens de werken. Auto's zullen een omleiding  
moeten volgen. De omleidingsweg wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op 
www.maritiemetoegang.be/projecten/zelzatebrug.
Start van de werken: zaterdag 26 mei om 6 uur
Einde van de werken: vrijdag 1 juni om 20 uur

Koppelingsgebied Zelzate-Zuid

Het plan voor het park ten zuiden van de N49 is bijna klaar. In het park zal plaats 
zijn voor sport, spel, tuinieren, wandelen en nog veel meer. Sportieve woon-werk-
fietsers krijgen in dit koppelingsgebied een degelijk en verlicht fietspad. De ko-
mende maanden wordt het plan aangepast met de bevindingen uit het openbaar 
onderzoek.

Moervaartvallei (niet op luchtfoto)

Op zaterdag 26 mei wordt het openruimteproject Moer-
vaartvallei officieel afgetrapt. Dat project beoogt een nog 
mooiere Moervaartvallei. Reden voor een feestje? Jazeker! 
Kom die zaterdag naar het provinciaal domein Puyenbroeck 
in Wachtebeke. Er wordt dan een boerenmarkt georgani-
seerd en starten er wandelingen en fietstochten doorheen 
de hele vallei. Zie www.moervaartvallei.be.  

Koppelingsgebied Sint-Kruis-Winkel-Zuid

Dit gebied ondergaat momenteel een metamorfose. Een nieuw wandelpad ver-
bindt de Oude Moervaartarm met de Spanjeveerstraat. Je kan er ook een nieuw 
natuurgebiedje ontdekken. Op vrijdag 20 april om 16 uur wordt het nieuwe 
koppelingsgebied feestelijk geopend. Iedereen welkom! Zie www.vlm.be.

Koppelingsgebieden Desteldonk-Noord en Desteldonk-Zuid

In deze koppelingsgebieden kan je vandaag naar hartenlust wandelen en genie-
ten van de natuur! In 2016 werd in de parkzone in Desteldonk-Zuid een schom-
mel gebouwd en een voetbalgoal geplaatst.  
In 2018 wordt de parkzone speelvriendelijker ingericht met o.a. een klauterpar-
cours en een bessenbosje. Heb je het gebied nog niet ontdekt? Vraag dan onze 
wandelkaart aan via info@gentsekanaalzone.be. 

Wist je dat ...

je petanque kan spelen in het parkje aan de gebouwen van de bedrijven van 
North Sea Port? Zin om peter of meter te worden van dit petanqueterrein? 
Stel je kandidaat via info@gentsekanaalzone.be. 
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Colofon
Projectbureau Gentse Kanaalzone
W. Wilsonplein 2
9000 Gent
www.gentsekanaalzone.be
info@gentsekanaalzone.be

Het Project Gentse Kanaalzone 
is een samenwerkingsverband 
tussen de gemeenten Evergem
en Zelzate, de stad Gent,  
de Provincie Oost-Vlaanderen, 
de Vlaamse overheid en  
North Sea Port.

Verantwoordelijke uitgever: 
Jan Briers, Gouverneur, 
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Lay-out en druk: artoos group
Gedrukt op: Reprint 115g/m2

Foto’s: artoos group, Nele Heyrman,  
Machteld Bats, Robert Bosmans.

Oplage: 33.500 exemplaren

53520-1309-1012

Bewonersgroepen, een belangrijk aanspreekpunt

Rieme
Josiane Van Waesberghe - 0477 24 56 10
Erick Poppe - 0433 94 81 76
bewonersgroeprieme@telenet.be

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

Sint-Kruis-Winkel en Mendonk
Marnix De Smet - 09 345 80 57
Koen Van Hoecke - 0478 95 77 55

Desteldonk
Dirk Uyttendaele - 09 355 92 47 
Tony Baetslé - 0478 25 97 41

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 
Koen Mestdag - 0486 15 15 20 
Tony Baetslé - 0478 25 97 41 

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

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.

volg ons op facebook

Investeer in een groenere 
omgeving met jouw bedrijf 
Project ECO² (Ecokwadraat)

Om bijkomende kleine landschapselementen aan te planten in landbouwgebieden en 
koppelingsgebieden, organiseerde ECO² begin dit jaar een tweede fondsenwervingsactie. OVMB, 
Cargill, Algist Bruggeman, Stora Enso Langerbrugge, Kronos Europe, Sadaci, Ghent Transport en 
Storage, Total Belgium, Honda Motor Europe Logistics, EDF Luminus en Plastal droegen al hun 
steentje bij. 

Wil jij je bij dit rijtje aansluiten en met jouw bedrijf ook mee investeren in een 
groenere Gentse Kanaalzone? Neem dan contact op met Kathleen.vanbelle@vlm.be.  

'Raamplan fiets' Gentse Kanaalzone
Steeds meer werknemers in de Gentse haven fietsen naar  
hun werk. Daarom maken we werk van een helder en 
kwalitatief fietsnetwerk. 

Heel veel partijen werken samen om een goed 
fietsnetwerk uit te bouwen in de Gentse kanaalzone: 
de Vlaamse overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen, 
North Sea Port, de stad Gent en de gemeenten Evergem 
en Zelzate. Het netwerk bestaat uit fietssnelwegen, 
bovenlokale fietsroutes en lokale fietsroutes. Die moeten 
allemaal goed op elkaar aansluiten.

Om het fietsnetwerk te realiseren, zijn acties op 
korte, middellange en lange termijn bepaald. Op korte 
termijn wordt er door North Sea Port en de Provincie 
Oost-Vlaanderen alvast een fietssnelweg aangelegd 
langs de Langerbruggestraat, tussen het complex 
van Langerbrugge en het veer van Langerbrugge. Het 
wordt een vrijliggend fietspad van 3 meter breed met 
beveiligde fietsoversteekplaatsen. 

Binnenkort kan je het 'Raamplan fiets' raadplegen 
op www.gentsekanaalzone.be.

Koppelingsgebied Doornzele


