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Gentse Kanaalzone
Bouwen aan betere
wijken met het
Wijkbudget
Projecten die het leven in je wijk beter maken? Stad Gent
maakt ze mogelijk met het Wijkbudget. Voor elke wijk voorziet
ze een budget van 150 000 euro.
Meer dan 250 voorstellen waaiden
binnen voor 11 wijken, waaronder
ook 27 van en voor de Kanaaldorpen.
Bijvoorbeeld: jeugdvoorzieningen in
Desteldonk, een pluktuin in Mendonk,
verbeteringen aan de verkeerssituatie
in verschillende dorpen en de aanleg
van een trage verbinding vanuit SintKruis-Winkel naar de Moervaart.
Nadat de ideeën verder uitgewerkt
zijn, selecteren de wijken samen met
Stad Gent de projecten die effectief
uitgevoerd worden. Volg het allemaal
op www.wijkbudget.gent.

In 2019 mat de Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM) de luchtkwaliteit in en rond
Gent. Ook in de Gentse Kanaalzone. VMM toetste de meetresultaten aan de
Europese regelgeving en aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Ze bundelde alles in een rapport. Een samenvatting daarvan vind
je op www.gentsekanaalzone.be.
Het volledige rapport vind je op www.vmm.be/lucht/publicaties-lucht.

Klaar? Start!

Als alles volgens plan loopt,
starten de werken voor de
ombouw van de R4 West
en Oost in februari 2021.
Eerst start de aanleg van het
turboverkeersplein aan Euro-Silo.
Kort daarna, de bouw van drie
fietsbruggen: in Evergem ter
hoogte van de Hoogstaat en het Ovaal van Wippelgem en in Mariakerke ter hoogte van de
Vijfhoekstraat. En als alles goed gaat, dan zijn ze in de zomer van 2022 fietsklaar!

Gentse Kanaalzone
Samen werken aan haven- en gebiedsontwikkeling
In onze vorige nieuwsbrief keken we hoopvol uit naar
een drukke zomer 2020, met informatiemarkten
rond de ombouw van de R4 en de feestelijke opening
van twee koppelingsgebieden. Helaas doorkruiste de
actuele gezondheidscrisis deze plannen en werden
jullie van ver of nabij geconfronteerd met de gevolgen
ervan.

Vlotter en veiliger verkeer

Het turboverkeersplein bestaat uit 5 rijstroken: 3 daarvan gaan richting het plein en 2 zijn
voor het doorgaand verkeer. Fietsers kunnen veilig gebruikmaken van een nieuwe fietssnelweg
die breder en ruimer zal zijn. Iedereen krijgt dus meer ruimte. Dat zorgt voor vlotter en veiliger
verkeer. De nieuwe fietsbruggen zorgen bovendien voor een snelle en veilige verbinding tussen
de woonkernen en de kanaalzone.

Planning van het totaalproject R4WO

Binnen het project R4WO worden 18 knooppunten omgebouwd.
Dat gebeurt in twee fasen.
Fase 1: Quick wins (vanaf februari 2021 tot juli 2022): De
3 fietsbruggen en het turboverkeersplein zijn 'quick wins'. Ze zijn
makkelijker en sneller uitvoerbaar dan de rest. De werken starten
volgend jaar al.
Fase 2: De andere knooppunten (vanaf september 2022
tot december 2028): De werken aan de andere 14 knooppunten
starten ten vroegste na de zomer van 2022. Ze moeten nog een
hele procedure doorlopen, te beginnen met de aanvraag van de
omgevingsvergunning. Daarbij hoort een openbaar onderzoek,
waar ook jij als burger inspraak hebt (vanaf 2021 tot begin 2022).
Zodra de vergunningen in orde zijn, mogen de werken starten.
Meer info: www.R4WO.be -
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sept 2021 - dec 2028
Andere knooppunten

Jaarrapport luchtkwaliteit

Team R4WO gaat in 2021 de geschiedenisboeken in met de bouw van
het eerste turboverkeersplein in België. Ook de werken aan drie fietsbruggen starten volgend jaar.

feb 2021 - juli 2022
Quick Wins

Ook Evergem heeft een
Burgerbudget en zet er mee in
op verbindende projecten waarbij
inwoners de handen uit de mouwen
steken. Ideeën kunnen nog tot 31 januari ingediend worden. We verzamelen
alles op wijmaken.evergem.be, het nieuwe participatieplatform. Neem daarvoor een
kijkje op evergem.be/burgerbudget.

Startschot voor
werken aan de R4 West en Oost

Nieuwsbrief december 2020

Tegelijkertijd geeft dit ‘nieuwe normaal’ ook de
gelegenheid en kans om op ontdekking te gaan
doorheen het fascinerende havenlandschap achter de
hoek. Ook dichtbij vind je verrassend veel groen, rust
en ruimte.
Als bron van inspiratie brengen we daarom in deze
nieuwsbrief een nieuwe fietskaart. De kaart leidt
jullie langsheen de vele bijzondere plekken doorheen
de haven en zijn kakelverse koppelingsgebieden. Zo
staan jullie zelf centraal om op ontdekking te gaan en
delen we ook graag een reeks getuigenissen in woord
en beeld. Onbekend maakt onbemind, en dat willen
we via deze weg graag omkeren.

NIEUWE FIETSKAART
KANAALZONE
Bewoners en werknemers aan het woord
Pag. 2-3

START WERKEN R4WO
en meer!
Pag. 4

In de nieuwsbrief kom ook je te weten hoe er verder
zal worden gewerkt aan twee grote ‘werven’ in de
kanaalzone: het infrastructuurproject R4W0 en de
verdere uitrol van de koppelingsgebieden.
Ook de komende jaren staat er nog veel op stapel in
en om de haven.
Vanuit het geloof in een veerkrachtige haven en zijn
bewoners wens ik jullie kleine, maar fijne feestdagen,
voor jezelf en voor iedereen die jou dierbaar is.

2028

Meetcampagne
luchtkwaliteit in Rieme

Carina Van Cauter
Gouverneur
Oost-Vlaanderen
Voorzitter stuurgroep
Project Gentse Kanaalzone

Inwoners van Rieme klagen al jaren over geur- en stofhinder.
De gemeente en het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek
organiseerden daarom een grootschalig onderzoek in 2017.
Als aanvulling daarop, voerde ook de VMM gedurende een jaar metingen uit in de
Riemewegel te Evergem en in de Willem Van Rubroeckstraat te Sint-Kruis-Winkel.
Het rapport is nu klaar. De VMM licht de resultaten toe op een infosessie in het
voorjaar. Meer info verneem je tijdig via de gebruikelijke gemeentelijke infokanalen.

Project Gentse Kanaalzone, jouw aanspreekpunt in de buurt
Rieme
Josiane Van Waesberghe - 0477 24 56 10
Erick Poppe - 0473 94 81 76
bewonersgroeprieme@telenet.be
Sint-Kruis-Winkel en Mendonk
Marnix De Smet - 0478 99 93 94
Koen Van Hoecke - 0478 95 77 55

Colofon

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

volg ons op facebook

Doornzele en Kerkbrugge-Langerbrugge
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

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

Terdonk
Koen De Cleermaecker - 0475 23 67 24

Klein-Rusland
Christel Simoen - 0497 23 28 18

Verantwoordelijke uitgever:
Carina Van Couter, Gouverneur,
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

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.

Foto’s: VLM, Werkvennootschap en
Projectbureau Gentse Kanaalzone.
Oplage: 35.000 exemplaren
Lay-out en druk: artoos group
Gedrukt op: Circle print wit 115 g/m²

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

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.
FC Sint-Kruis-Winkel
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Verhard / vrijliggend

Verhard / aansluitend

Half verhard / vrijliggend

Half verhard / aansluitend

Recreatieve Fietsroute
Gentse Kanaalzone

Havengebied

Water Haven Gent

Koppelingsgebieden

Gentse Kanaalzone

"Wij komen hier altijd wandelen en
spelen. We vinden het mooi dat er veel
paarden in de wei lopen. En we vinden
overal stokken. Dat zijn onze zwaarden.
Het zou nog leuker zijn als er ook klimbomen zijn. Of zoekopdrachten. Of dikke
boomstammen om op te klimmen. Ook
een uitkijkpost of een boomhut zou heel
leuk zijn. Dan zouden we van boven naar
de Moervaart en de vogels kunnen kijken."
Rui, Arianne, Eben en Ayco,
Sint-Kruis-Winkel en Wachtebeke
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"Een fantastisch mooi terrein hé?
Door corona hebben we er wel
nog niet volop gebruik van kunnen
maken. Maar de verhuis naar
hier heeft onze club alvast een
boost gegeven. Er is veel jeugd
bijgekomen. Trainen kunnen ze
gelukkig nog, maar competitie is
niet mogelijk. En ook de herfststage
kon spijtig genoeg niet doorgaan.
Toch is hier veel activiteit. Vooral de
buitenfitness naast de club trekt nu
veel sporters aan. En als het aan de
bewonersgroep ligt, komt daar ook
nog een basketbalterreintje of een
skatepark bij."

Marnix De Smet,

FC Sint-Kruis-Winkel
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In het voorjaar zal deze fietskaart in zakformaat
beschikbaar zijn. Mail ons je adres,
dan bezorgen we je een exemplaar.
info@gentsekanaalzone.be
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Koppelingsgebied Oostakker-Noord
De VLM start de opmaak van het
landinrichtingsplan. Heb je als bewoner
interesse om mee na te denken over de
toekomstige inrichting, geef uw gegevens door
aan: projectsecretariaat.gent@vlm.be

"In de lente mogen mijn schapen weer van stal.
Dan komen ze naar hier, op hun mooie weide. Je
hebt ze misschien al wel eens gezien? Ze staan
hier echt rustig. Met een stevige omheining
errond, zodat er geen honden bij kunnen. Want die
passeren hier ook. Dat merk ik spijtig genoeg aan
de hondendrollen die hier liggen. Misschien zou
zo'n speciale vuilbak hier niet slecht zijn."

Didier

Van Hoorebeeke
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Gentse Kanaalzone
"Het koppelingsgebied is in de lockdown
echt onze uitlaatklep geweest. We
gingen er te voet of met de fiets
naartoe. En soms fietsten we verder,
naar Doornzele. Om naar de boten
te kijken. Of de veerboot op. Ook Den
Hannekensnest in het voormalig kerkje
van Kerkbrugge-Langerbrugge was
deze zomer een geschenk uit de hemel.
De burenbar, de grote zandbak en de
petanquebaan brachten jong en oud
samen. Coronaproof. Dat heeft echt veel
betekend voor de hele buurt."
Allison Christiaen, Louise (10)
en Basiel (6), Evergem

"Ik werk in het labo. Dat is sowieso
een cleane omgeving, dus qua hygiëne
is hier niet veel veranderd de voorbije
maanden. Uiteraard is het contact
met mijn collega's wel anders door alle
coronamaatregelen. We maken in het
labo trouwens de handgel voor heel de
fabriek op basis van onze eigen bioethanol. Dat is
iets nieuws, maar
wel tof om dat
zelf te kunnen
doen."
Spaarbekkens Kluizen

Bo Cocquyt,
Alco Bio Fuel

Ovaal Van Wippelgem
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"Tijdens de eerste lockdown hebben
we onze productie noodgedwongen
5 weken stilgelegd. We werkten
in die periode een arsenaal aan
maatregelen uit om onze fabriek
coronaveilig herop te starten.
Want de meeste van onze 6.500
medewerkers kùnnen natuurlijk niet
thuiswerken. Voor hen is werken in
coronatijden echt een uitdaging.
Het vlotte woon-werkverkeer van
de voorbije maanden was wel een
bonus. Geen file aan Eurosilo! Kon
dàt maar zo blijven (lacht)"
Barbara Blomme,
Volvo Car Gent
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"Zwerfvuil ruimen, de bermen maaien, riet maaien…
Wij onderhouden al het groen hier. Zowel de ruigere
gebieden, als bijvoorbeeld de speelveldjes. We zorgen
ervoor dat de paden toegankelijk blijven. En dat alles er
altijd netjes bij ligt. Het is echt tof om hier te werken.
Het is zo'n mooi gebied. Ik vind het eigenlijk wel straf
dat het zo weinig gekend is."
Wim Maes, Jomi vzw
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Kerkbrugge-Oost en
Doornzele-Zuid
In 2021 start de uitvoering
van het 2e deel van de werken:
aanleg fietsverbinding tussen
de Hospitaaldreef en de
Varenbergstraat en tussen het
bedrijventerrein De Nest en de oude
Spoorwegbedding. Daarnaast wordt
ook bufferend groen geplant.

Evergem

Wat beleef jij hier?
Deel je foto's en
ervaringen op
Instagram of Facebook met
#hierbijonsindekanaalzone.
En misschien sta jij wel in de
volgende nieuwsbrief!
Scan de QR-code.
Download de
fietsroute op
de RouteYou
route-app.
En spring
op je fiets!
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