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Gentse Kanaalzone
Samen werken aan haven- en gebiedsontwikkeling
Beste bewoner van de kanaalzone,
Beste werknemer en bedrijfsleider in de kanaalzone,
Beste allen,
Er is het voorbije halfjaar weer heel wat gebeurd in
uw voor- en achtertuin. Samen met velen onder u
zijn er twee grote koppelingsgebieden ingehuldigd. In
Kerkbrugge-Langerbrugge waren de weergoden ons niet
zo gunstig gezind, maar dat werd ruim gecompenseerd
met de zonovergoten opening van het kleine maar erg
geslaagde koppelingsgebied van Doornzele Kanaalzijde.
Ga er zeker eens een kijkje nemen!
Intussen heeft ook FC Sint-Kruis-Winkel een nieuwe
stek gevonden, vlakbij de dorpskern van Sint-KruisWinkel. En 'Speybank', het kunstwerk van Luc Deleu,
is in zijn volle glorie herrezen aan de Terdonkkaai.
Het belangrijkste nieuws is echter dat er heel wat
gebeurt op het vlak van economie en mobiliteit. In
Terneuzen verschijnt stilaan het silhouet van de
nieuwe sluis. Wat de verkeersinfrastructuur betreft,
verzet De Werkvennootschap de bakens via de nakende
toewijzing en ombouw van de R4 en de bijhorende
fietsinfrastructuur. Verder wordt er druk gestudeerd en
getekend om ook het spoor en pijpleidingen een plek te
geven in het transportverhaal.
In deze nieuwsbrief verneemt u aan welke projecten
we werken en hoe we willen inzetten op uw blijvende
betrokkenheid. Want er is veel te beleven in uw
achtertuin! Activiteiten die wij organiseren, maar
ook toffe initiatieven die jullie zelf nemen - zoals
fotozoektochten of de activiteiten tijdens de Warmste
Week.
Het is prachtig om te zien dat de Gentse Kanaalzone
leeft. Ik kijk er alvast naar uit om u te ontmoeten op
een van de vele activiteiten!

INFOMARKTEN OVER
DE WERKEN AAN DE
RINGWEG
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FOTOWEDSTRIJD
KOPPELINGSGEBIEDEN
RIEME-ZUID EN
DOORNZELE-NOORD
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Didier Detollenaere
Waarnemend gouverneur
Voorzitter Stuurgroep
Project Gentse Kanaalzone

ACTIVITEITEN
• voorjaar:
diverse infomarkten
ombouw R4WO

Milieuklachten
meldpunt

• donderdag 5 maart:
resultaten bevraging
bewoners Mendonk en
Sint-Kruis-Winkel

Bel gratis: 0800 92 999

• zaterdag 14 maart:
lezing Fabriek Energiek

Ondervind je geur-, stof- of geluidshinder
door de haven- en industriële activiteiten
in de kanaalzone?

• zondag 17 mei:
feestelijke opening
Rieme-Zuid en
Doornzele-Noord

Meld jouw klacht via het gratis nummer
0800 92 999. Je kan er dag en nacht terecht.
Opening Koppelingsgebied Doornzele Kanaalzijde
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Werken aan de ringweg:
18 knooppunten aangepakt
Dit jaar start De Werkvennootschap met de ombouw van de R4 West en Oost (R4WO). Om de ringweg veiliger te maken voor alle weggebruikers worden er 18 knooppunten aangepakt. Team R4WO
zal alle informatie over de werken communiceren via de website en Facebookpagina. Het Team komt
ook langs bij jou in de buurt.

Aanpak in twee fases

Volg online al het nieuws
over project R4WO

De R4WO doorkruist de haven van Gent en delen
van Zelzate, Evergem en Wachtebeke. De ringweg
is er op verschillende knooppunten onvoldoende
veilig en zorgt voor files. Daarnaast zijn er te weinig
veilige oversteekplaatsen en voet- en fietspaden. De
komende jaren komt daar verbetering in dankzij het
project R4WO. Het project bestaat uit twee delen:
1. de realisatie van vier 'quick wins'. Quick wins zijn
kleinere ingrepen die als eerste opgelost worden.
Het gaat hier om de bouw van drie fietsbruggen
en de aanleg van een turboverkeersplein aan het
Eurosilo-knooppunt in Oostakker. Start van de
werken: dit jaar nog.
2. de herinrichting van de overige veertien
knooppunten. Zij volgen in een tweede fase. Start
van de werken: vanaf 2022. Einde van de werken:
ten laatste in 2028.

Infomarkt zone Noordoost
• Voor wie: inwoners van Zelzate en Wachtebeke
• Wanneer: woensdag 20 mei van 15 uur tot 20 uur
• Waar: De Zwarte Ruiter, Schoolstraat 3 in
Wachtebeke
• Inschrijven via www.R4WO.be/noordoost

"Team R4WO wil iedereen zo goed mogelijk
informeren over het project. Alle informatie
wordt verzameld op www.R4WO.be. Ze wordt ook
gepubliceerd op de Facebookpagina www.facebook.
com/projectR4WO. Woont je in een van de betrokken
gemeenten of werkt je er, dan kan je al je vragen via
die kanalen aan ons doorsturen”, zegt Marijn Struyf.

Infomarkt zone Oost
• Voor wie: inwoners van Sint-Kruis-Winkel,
Desteldonk en Oostakker
• Wanneer: woensdag 10 juni van 15 uur tot 20 uur
• Waar: Ontmoetingscentrum, Pijphoekstraat 30 in
Oostakker
• Inschrijven via www.R4WO.be/oost

Uitnodiging: infomarkt
voor uw gemeente
Dit voorjaar organiseert Team R4WO een aantal
infomarkten over het project. Daar komt je meer te
weten over de knooppunten in uw gemeente. Noteer
de datum in je agenda en schrijf je in via de website.

Werken in vijf zones

Digitale nieuwsbrief
houdt je op de hoogte

Infomarkt zone West
• Voor wie: inwoners van Zelzate, Rieme,
Ertvelde, Kluizen, Wippelgem, Doornzele
en Evergem-Centrum
• Wanneer: donderdag 12 maart van 15 uur tot 20 uur
• Waar: Het Koetshuis van Wippelgem,
Kramershoek 4 in Evergem.
• Inschrijven via www.R4WO.be/west

"De Werkvennootschap coördineert de werken in
opdracht van de Vlaamse regering. Momenteel
voeren we gesprekken met consortia van aannemers
die interesse hebben getoond om de werken uit
te voeren”, zegt Marijn Struyf, woordvoerder van
De Werkvennootschap. Om de werken te kunnen
uitvoeren, zijn er omgevingsvergunningen nodig. Die
worden aangevraagd per deelzone waarin de werken
zullen plaatsvinden:
• zone West: Zelzate, Rieme, Ertvelde, Kluizen,
Wippelgem, Doornzele en Evergem-Centrum,
• zone Wondelgem: Wondelgem,
• zone Noordoost: Zelzate en Wachtebeke,
• zone Oost: Sint-Kruis-Winkel, Desteldonk en
Oostakker,
• zone Zelzate: Zelzate-Centrum.

Via www.R4WO.be/nieuwsbrief kan je je
inschrijven voor de digitale nieuwsbrief van
Team R4WO. Zeker doen als je op de hoogte wil
blijven van alle ontwikkelingen in dit belangrijke
meerjarenproject!

Infomarkt zone Wondelgem
• Voor wie: inwoners van Wondelgem
• Wanneer: maandag 27 april van 15 uur tot 20 uur
• Waar: De Zulle, Botestraat 98 in Wondelgem
• Inschrijven via www.R4WO.be/wondelgem
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knooppunt 18, het vernieuwde 'Eurosilo'-kruispunt

Gentse Kanaalzone

Zorg mee voor meer groen!
De voorbije jaren zijn er extra
bomen geplant in de koppelingsgebieden Doornzele, Rieme, Desteldonk en Kerkbrugge.
Dat is mogelijk omdat bedrijven
investeren in het Landschapsfonds en omdat landbouwers en
burgers hun gronden hiervoor
ter beschikking stellen.

Om de Gentse kanaalzone groener te maken,
zijn we in de koppelingsgebieden op zoek naar
meer landbouwers en burgers die graag een
knotbomenrij, hoogstambomenrij of een houtkant
willen aanplanten en beheren. Je krijgt daarvoor een
marktconforme vergoeding. Ook wie in het verleden
al aanplantingen heeft gedaan, mag zich opnieuw
aanmelden en contact opnemen met Kathleen Van
Belle van het secretariaat van het Landschapsfonds.
Want hoe meer groen, hoe aangenamer!
Kathleen van Belle
0490 65 45 94
kathleen.vanbelle@vlm.be

Eind november 2019 plantten vertegenwoordigers van bedrijven, landbouwers, bewoners en overheden samen nieuwe bomen. Zo zetten ze
hun unieke samenwerking in de kijker.

Koppelingsgebieden
krijgen vorm
Er ging veel planning en energie aan vooraf, maar sinds vorig jaar is het eindelijk zover: Na de koppelingsgebieden
Desteldonk-Noord en Desteldonk-Zuid in 2012, Rieme-Zuid en Doornzele-Noord (deel 1) in 2016 en Sint-Kruis-WinkelZuid in 2018, werden in 2019 opnieuw twee koppelingsgebieden ingehuldigd. Dit jaar staat een feestelijke opening van
de koppelingsgebieden Doornzele-Noord en Rieme-Zuid op het programma, op zondag 17 mei.

Park Langerbrugge-Zuid,
toffe groene oase

Nieuw park en speelbos
voor Doornzele en Terdonk

Wandelen, lopen, spelen en fietsen in het groen: het
kan allemaal in Park Langerbrugge-Zuid. Ook aan de
viervoeters is gedacht, met een hondenuitloopzone.
Het park ligt tussen de oude Electrabelcentrale,
Kronos en de woonwijk van Kerkbrugge. De
feestelijke opening met een fijn aperitief en lekkere
verse pizza's vond plaats op 15 juni 2019. De
stevige buien konden de pret niet drukken!

Op zondag 8 september 2019 werd het gevarieerde
park en koppelingsgebied Doornzele-Kanaalzijde
officieel ingehuldigd. Kinderen kunnen er volop
ravotten op de speelweide en in het speelbos, maar
er zijn ook rustige zones. Het toffe openingsfeest
werd mee georganiseerd door de bewonersgroep
van het Zuidledeplein. Het park krijgt binnenkort een
eigen naam. Bewoners konden daar suggesties voor
indienen. Stad Gent hakt binnenkort de knoop door.
Wordt vervolgd!

Fotowedstrijd en
feestelijke inhuldiging
van koppelingsgebieden
Rieme-Zuid en DoornzeleNoord
Reserveer zeker 17 mei in je agenda. Die dag is het
feest en verkennen we de nieuwe koppelingsgebieden
per fiets en te voet. Wilt je daarvoor al op ontdekking?
Passeer dan eerst op www.evergem.be of www.vlm.be.
Daar vindt je info over een fotowedstrijd die we in de
koppelingsgebieden organiseren. Veel plezier. We kijken
al uit naar jullie inzendingen!
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Op het goede
spoor

Lezing: 10 klimaatacties die werken

De vraag naar goed openbaar vervoer leeft al lang in
de Gentse kanaalzone. Voor het eerst staat deze vraag
hoog op de politieke agenda. Het is een prioriteit van de
Vlaamse regering.

Haalbaarheidsstudie
personenvervoer
Infrabel, de beheerder van het spoorwegennet
in België, is begin dit jaar gestart met een
haalbaarheidsstudie. Samen met de NMBS
onderzoekt Infrabel of het mogelijk is om de
goederenspoorlijn naast de John Kennedylaan ook te
gebruiken voor personenvervoer. Ze brengen daarvoor
in kaart welke infrastructuurwerken er nodig zijn en
waar er nieuwe stopplaatsen kunnen komen.

Nieuw stuk spoorlijn
Daarnaast is er ook het Europese project ‘Rail
Ghent Terneuzen’ (RGT). Dat focust op een uitbouw
van het goederenspoor in de Gentse kanaalzone.
In het kader van dit project zou er een nieuw stuk
spoorlijn tussen Zelzate en de Axelse Vlakte in
Nederland aangelegd worden. Daardoor wordt ook
personenvervoer tot Terneuzen mogelijk.

Projectcoördinator
Kort voor de zomer startte Bruno
Reniers als projectcoördinator van
het strategisch project ‘Trein GentTerneuzen’. Hebt je vragen rond het
spoorverkeer naar de Kanaalzone?
Neem zeker contact met hem op:
bruno.reniers@oost-vlaanderen.be
of 0473 61 11 84.

Fabriek Energiek nodigt Pieter Boussemaere uit, auteur van 2 boeiende boeken over de klimaat
verstoring. Met beelden, video’s en veel enthousiasme brengt hij dit brandend actuele verhaal tot in
Zelzate. Bovendien tipt hij tien klimaatacties die je zelf kan doen en die écht werken. Aansluitend op
de voordracht (einde: 16.30 uur) kan je ook deelnemen aan een begeleide wandeling aan de Zonneberg
en Fabriek Energiek (einde: 17.30 uur).
Praktisch
• Zaterdag 14 maart, van 14 uur tot 17.30 uur in het BuurtOntmoetingsCentrum Klein Rusland,
Schoolstraat 10 in Zelzate.
• Deelnemen is gratis, maar inschrijven is aangewezen: fabriek.energiek@oost-vlaanderen.be
of 09 267 71 50.

Resultaten
bevraging
Mendonk en
Sint-Kruis-Winkel
In juli en augustus 2019 kregen alle bewoners
van Sint-Kruis-Winkel en Mendonk de kans om
een vragenlijst in te vullen. Benieuwd naar de
resultaten? Wilt u meepraten over de toekomst?
Welkom op donderdag 5 maart om 19.30 uur
in het Dorpspunt in Sint-Kruis-Winkeldorp 63.

Van Eyck
in de wijk
2020 staat in het teken van Jan Van Eyck,
de Vlaamse Meester die sterk verbonden is
met Gent door zijn kunstwerk 'Het Lam Gods'.
Desteldonk en Sint-Kruis-Winkel slaan de
handen in elkaar en brengen Van Eyck naar de
Kanaalzone met een gevarieerd programma. Hou
ogen en oren open. En reserveer het weekend van
19 en 20 september alvast in je agenda.

Gentenair workshop
bouw je eigen fijnstofmeter
Stel je eigen luchtmeter samen en leer hoe je zelf fijn stof kan meten. Daarvoor hoef je helemaal geen
techneut te zijn, de workshop is instapklaar voor alle geïnteresseerden! Deze luchtmeter is bedoeld voor
gebruik op een vaste plaats met een stroomvoorziening en een permanent wifinetwerk. Je hangt de meter bij
voorkeur aan de straatkant, op de eerste verdieping. Na de workshop neem je je meter mee naar huis. Meet
en deel je resultaten met Gent op gentenair.be!
de Gentenair-workshop van Gents MilieuFront gaat door op 18 maart in Buurtpunt SXW

Bewonersgroepen, een belangrijk aanspreekpunt
Al enkele jaren zijn in de Gentse kanaalzone bewonersgroepen actief. Volgende bewoners
zijn onze bevoorrechte contactpersonen’ en het aanspreekpunt voor de overheden en de bewoners:
Rieme
Josiane Van Waesberghe
0477 24 56 10
Erick Poppe - 0473 94 81 76
bewonersgroeprieme@telenet.be
Doornzele en KerkbruggeLangerbrugge
Lucien De Naeyer - 09 253 91 15
André Heungens - 09 253 02 49
De Kezel Gertjan - 0474 69 24 69
Willem Schelstraete - 0496 58 54 69

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

In de vorige nieuwsbrief
deden we een oproep naar
nieuwe leden. Met succes!
Bedankt voor dit enthousiasme. De bewonersgroepen
zijn en blijven onze bevoorrechte gesprekspartners,
omdat zij de polsslag voelen van wat er leeft.

Terdonk
Koen De Cleermaecker - 0475 23 67 24
Klein-Rusland
Christel Simoen - 0497 23 28 18

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
North Sea Port.
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