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Inleiding 
 

 

 

Meerdere redenen om terug en vooruit te blikken 

Het strategisch plan „Wel-varende kanaalzone, kwalitatieve groei vóór de nieuwe zeesluis en in 

stroomversnelling erna‟ is goedgekeurd in 2007 en vormt de leidraad voor de ontwikkeling van 

het gebied. In dat actiegericht document is een tussentijdse evaluatie van de kortetermijn-

actiefase, die loopt tot 2012, ingeschreven. Tegelijk liep eind 2012 de huidige samenwerkings-

overeenkomst tussen de lokale partners over het project af en is dan ook een nieuwe legislatuur 

voor de lokale besturen gestart, met nieuwe raden, nieuwe colleges / deputatie en met een 

nieuwe gouverneur. Ook bestond het Sub-Regionaal Overlegorgaan voor de haven van Gent 

(SRO) vorig jaar tien jaar. 

 

In 2013 is het 20 jaar geleden dat de provincie Oost-Vlaanderen het ROM-project opstartte. En 

met de recente gunstige ontwikkelingen in het cruciale dossier van de nieuwe zeesluis, 

waardoor de kans groot is dat deze omstreeks 2018-2021 operationeel wordt, is het belangrijk 

voor de komende middellangetermijnperiode 2013-2018 van het strategisch plan en de 

gebiedsgerichte werking scherpe prioriteiten te stellen opdat de kanaalzone tegen 2018-2021 

klaar staat om de nieuwe trafieken en bedrijvigheden en de grotere zeeschepen te ontvangen. 

 

Redenen genoeg om terug te blikken op en lessen te trekken uit de projectwerking van de 

voorbije twee decennia en van daaruit de focus te bepalen voor het volgende decennium. 

Evaluatieproces 

De evaluatie en nieuwe focusbepaling van het Project Gentse Kanaalzone zijn stapsgewijze 

doorheen 2012 opgebouwd. Het proces is aangestuurd door de kerngroep uitvoering, waarin 

de belangrijkste uitvoerende overheidsactoren meewerken. 

 

Open gesprekken met een twintigtal bevoorrechte getuigen uit alle betrokken en bevoegde 

partijen in het gebied hebben in voorjaar 2012 een schat aan bruikbare reflecties, inzichten en 
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aandachtspunten opgeleverd. Lessen en opties uit eerdere studies en uit recentere strategische 

plannen aangaande de kanaalzone zijn mee ingewerkt. Twee intensieve workshops, met 

deskundigen en met direct betrokkenen, hebben die veelheid aan informatie eind april gewogen 

en gefilterd, en de meeste hangende discussiepunten uitgeklaard. De bouwstenen die daaruit 

naar voor zijn gekomen, zijn gedurende de zomer door de kerngroep uitvoering geordend en 

neergelegd in een nota „evaluatie en toekomstperspectieven‟. Deze wordt na terugkoppeling 

aan de workshopdeelnemers, de geïnterviewden en de bestuursorganen van de partners begin 

2013 in de SRN-stuurgroep gepresenteerd, bediscussieerd en goedgekeurd. Vanaf voorjaar 

2013 krijgt ze vertaling op het terrein en in de werkzaamheden via enkele nieuwe gerichte 

onderzoeken, nieuwe samenwerkingsovereenkomsten tussen de (nieuwe) besturen, een 

hernieuwd middellangetermijnactieplan en uiteraard (verdere) realisatie van (quick-win-)acties.  

Opbouw en statuut van dit document 

Dit document voor de evaluatie- en perspectievennota, een ontwerp van de kerngroep 

uitvoering, is door de SRN-netwerkstuurgroep in februari 2013 gevalideerd.  

Het beslissingshoofdstuk wordt in diezelfde periode, samen met een nieuwe samenwerkings-

overeenkomst, ook aan de Colleges / Deputatie en de Raden van de lokale partners van het 

project voor goedkeuring voorgelegd.  

 

Het document bevat drie delen, een evaluatie, de toekomstperspectieven en een 

samenvatting. 

De drie hoofdstukken van de evaluatie geven een overzicht van de voorbije 20 jaar 

projectwerking, evaluatieconclusies op hoofdlijn en specifieke evaluatiepunten op een aantal 

deelaspecten. 

Met vier hoofdstukken ligt de klemtoon van het document op de toekomstperspectieven voor de 

komende periode in de gebiedsontwikkeling van de Gentse kanaalzone. Hoofdstuk vier schetst 

het algemeen perspectief en hoofdstuk vijf de verbeterpunten op de geëvalueerde specifieke 

deelaspecten. Het zesde hoofdstuk geeft de prioriteiten voor de periode tot 2018 – 2021 weer, 

zowel voor het project en het gebied als geheel, als specifiek voor het Projectbureau. In 

hoofdstuk zeven wordt dit geconcretiseerd in een set nieuw op te starten deelonderzoeken.  

Het derde deel vat beide voorgaande samen en bevat ook het beslissingshoofdstuk over de 

prioriteiten en quick wins.  

Tot slot zijn enkele informatieve bijlagen toegevoegd. 

 

Voor de duidelijkheid kan hier al worden geduid dat het project en de projectwerking Gentse 

kanaalzone betrekking hebben op het uitgebouwde Subregionaal Netwerk van partners in het 

gebied en op het geheel van de acties van actoren/partners en van het Projectbureau die in dat 

netwerk (in het bijzonder in de stuurgroep en de werkgroepen ervan) samen worden behandeld. 

Daarnaast nemen individuele overheden, bedrijven en bewoners immens veel andere 

initiatieven in het gebied die niet in dit netwerk aan bod komen en lopen er ook (belangrijke) 

plannings- en realisatieprocessen zoals bijvoorbeeld voor de nieuwe zeesluis, die met tal van 

andere (Vlaamse en internationale) partners worden gevoerd en die slechts zijdelings en 

informatief in het netwerk aan bod komen; deze komen in deze evaluatie dan ook maar 

zijdelings als context voor het project en de projectwerking naar voor.  

 

De Gentse kanaalzone als werkingsgebied van het project is weergegeven en gesitueerd in 

kaart 1. Het beslaat de delen van het grondgebied van Evergem, Gent en Zelzate omheen het 

zeekanaal Gent-Terneuzen en R4-oost Kennedylaan. In noordzuidrichting loopt het van 

Vliegtuiglaan en Meulestedebrug aan de rand van Gentse kernstad in het zuiden tot de 

Nederlandse grens in Zelzate.  
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I. Evaluatie 

 

 

 

 

 

 

Dit eerste deel blikt terug op (de resultaten van) de voorbij twintig jaar projectwerking en 

gebiedsontwikkeling in de Gentse kanaalzone.  
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1. Overzicht 20 jaar projectwerking 

Dit eerste informatieve hoofdstuk staat kort stil bij de startsituatie van het Project Gentse 

Kanaalzone, de belangrijkste mijlpalen in de projectwerking gedurende die twintig jaar, de reeds 

gerealiseerde acties en tot slot de huidige projectstructuur. 

1.1. Situatie begin de jaren „90 

Begin de jaren ‟90 ontwikkelt de Gentse haven zich gestadig binnen het ruimtelijk kader van het 

gewestplan Gentse en kanaalzone. Na de boom in de jaren ‟70 in navolging van de toenmalige 

nieuwe zeesluis van 1968 verloopt de economische ontwikkeling tegen die tijd in een trager 

tempo. In de havenuitbouw worden voor het eerst grotere bedrijventerreinen in Evergem op 

linkeroever en ten oosten van Kennedylaan op rechteroever aangesneden. Het gewestplan laat 

dit nog verder oostwaarts en met volledige insluiting van het Evergemse dorp Doornzele toe 

(zie figuur 1). 

figuur 1 gewestplan 1977    figuur 2 resultaten hinderenquête 1998, 

         tevredenheid met leefomgeving per dorp 

 

Het gebied kent in die periode een veelheid aan behoorlijk zwaarwegende problemen. 

Structureel daarbij is dat de verschillende overheden en de belangrijke private partijen in het 

gebied nauwelijks met elkaar samenwerken waardoor er in de noodzakelijke verbeteringen 

weinig vooruitgang wordt geboekt. De ruimte van vele bedrijventerreinen wordt weinig intensief 

benut en toch komen er (te) weinig uitgeefbare bedrijfspercelen op de markt. Meerdere 

verouderde en vervuilde havendelen zijn aanwezig. Vele nieuwe realisaties missen 

architecturale en landschappelijke kwaliteit. Het daarbijhorende oubollige en weinig-dynamische 

beeld en imago van het gebied remmen de havenontwikkeling eerder af dan ze te 

ondersteunen. Mobiliteitsproblemen op de grote havenwegen en in de dorpen laten zich 

gevoelen. Afvaldeponies, stof en uitstoot van verontreinigde stoffen tasten het milieu en de 

leefbaarheid van de kanaaldorpen aan. De toekomst van het kanaaldorp Desteldonk, in de 

overheersende windrichting van de haven en alsmaar meer ingesloten door bedrijventerreinen, 
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staat in vraag. Tientallen woningen verspreid tussen de bedrijvensites zijn weinig leefbaar. 

Slechts erg weinig kanaalbewoners, 6 tot 30 % al naargelang het dorp, zijn met hun woon- en 

leefsituatie tevreden (zie figuur 2). 

figuur 3 voorbeelden van leefbaarheids-, milieu- en mobiliteitsproblemen (bron o.m. Locus Fabrica) 

 

Een andere en betere aanpak dringt zich voelbaar op.  

1.2. Mijlpalen in het project 

De provincie Oost-Vlaanderen, onder impuls van toenmalig gouverneur Herman Balthazar, 

neemt het voortouw van een meer samenhangende, geïntegreerde en planmatige aanpak en 

start in 1993 samen met de gemeenten Evergem, Gent en Zelzate het ROM-project Gentse 

kanaalzone. Dit project focust de eerste jaren op Ruimtelijke Ordening en Milieu, maar 

verbreedt zijn werkveld vanaf de tweede helft van de jaren ‟90 tot Economie en wordt het 

ROME-project.  

Regelmatig, gericht en vertrouwenwekkend overleg tussen alle bevoegde overheidsinstanties 

en ook met de belangrijkste bedrijven staat van in het begin voorop. In de jaren die volgen 

groeit het aantal partners gestadig aan, met name uit het middenveld en uit de lokale afdelingen 

van de Vlaamse overheid. Wederzijdse uitwisseling en betrokkenheid met de Zeeuwse 

kanaalzone is constant aanwezig.  

 

In de beginperiode vergen een gezamenlijke probleemdefinitie, de uitdieping van de inzichten 

en oplossingsperspectieven voor de hoger geschetste problemen door gerichte onderzoeken en 

veel overleg en het stapsgewijze toewerken naar een gezamenlijk gedragen en evenwichtig 

toekomstbeeld voor zowel bewoning als bedrijvigheid in het gebied erg veel tijd en aandacht.  

Doorheen de jaren zijn opeenvolgende mijlpalen, zowel in de planning / besluitvorming als 

in de verankering daarvan in een aangepaste juridische context – die elkaar wederzijds 

versterken – behaald, en na een aantal jaren ook in effectieve realisaties op het terrein. 

Navolgende reeks illustreert deze. 
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De startnota als eerste mijlpaal 

Resultaat van de opstartperiode was het „Concept-

Startdocument ROM-project Kanaalzone Gent„ (1993) 

dat in opdracht van Euregio Scheldemond is 

opgemaakt. De visie die daarin geformuleerd werd is 

de eerste mijlpaal van het project. De opmaak ervan 

ging gepaard met heel wat discussies en „herschikte 

machtsverhoudingen‟. Ze gaf richting aan wat de 

actoren verwachtten en nadien aan de lijn en de 

verdere mijlpalen in het hele project. 

 

Volgende principes / fundamentele vragen komen er 

in aan bod : 

- een gewenste economische ontwikkelingsrichting 

met een positionering van de Gentse haven (complementair of mainport) en de relatie met 

het stadsgewest 

- een gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting met waar nodig of/of-keuzen tussen de oude 

(landbouw / dorpen) en de nieuwe (maritiem-industriële) structuur en waar mogelijk en/en 

opties voor win-winsituaties 

- een integrale milieukwaliteit die rekening houdt met cumulatie van milieubelasting in een 

„sturende, gebiedsgerichte milieuvisie‟  

- een geïntegreerde visie op de kanaalzone met samenhangende keuzes over ruimtelijke 

inrichting, projecten voor economische ontwikkeling en maatregelen rond milieu-aspecten 

- een zekere integratie van bestuur c.q. afstemming van beleid zodat sectorale vraagstukken 

in een breder, integraal kader worden geplaatst en de kans op oplossing ervan wordt 

verhoogd. 

 

Het document formuleert ook een voorstel van verdere aanpak van het ROM-project, waarvan 

bijgaande figuur het voorstel van fasering weergeeft. 

Deze visievorming en de overeenkomst erover hebben het fundament van het project gelegd. 

Navolgende mijlpalen 
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concept-streefbeeld (1996)  

eerste beleidsdocument met  

een visie een compacte haven,  

vermengd met dorpen die  

een band hebben met het kanaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gewestplanwijziging (1998) 

met doorvertaling van die visie 

in meerdere herbestemmingen, 

o.m. de bestemming koppelingsgebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eerste nieuwsbrieven voor alle bewoners en 

bedrijven uit de kanaalzone (1999) 
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opstart van de bewonersgroepen en hun 

overlegstructuur /  

verruiming van de stuurgroep met 

bewonersvertegenwoordigers, meer bedrijven en 

middenveldorganisaties (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ontwerp strategisch plan (2002) 

als verdere uitwerking van het concept-streefbeeld 

met integratie van het economisch luik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlaamse en Europese planningsprijzen voor het ROM-

project (2002-2004) 

plaatsing van het kunstwerk „Speybank‟ dat de 

samenhang in de kanaalzone symboliseert met deze 

prijzen (2005) 
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gewestelijk afbakenings-RUP (2005) 

met doorvertaling van het ontwerp-strategisch plan 

in de afbakening van het zeehavengebied, 

een toekomstbeeld (raamplan) voor R4 en  

o.m. gedetailleerde bestemmingen van de eerste 

reeks koppelingsgebieden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strategisch plan (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

massale verspreiding vrachtwagenroutekaart en 

ingebruikname eerste elektronische 

vrachtwagensluis in Vlaanderen (2009) 
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beslissing over de 

planuitwerkingsfase van de nieuwe 

zeesluis (maart 2012), vooraf 

aangekondigd 

door de minister 

op de nieuwjaarsreceptie  

van het Havenbedrijf 

 

 

 

 

 

gewestelijk afbakenings-RUP fase 2 

(juli 2012), 

met o.m. gedetailleerde 

bestemmingen voor de tweede 

reeks koppelingsgebieden en de 

opstart van de tweede fase van het 

landinrichtingsproject daarvoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 2002 noemt de hele werking kortweg het Project Gentse Kanaalzone. Na de 

goedkeuring van het strategisch plan in 2007 en vooral sinds de opmaak van het tweede 

afbakenings-RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) in 2010-2012 zijn de planningswerkzaamheden in 

het project grotendeels achter de rug en ligt de focus op uitvoeren en realiseren en 

gaandeweg ook meer op het beheer.  
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1.3. Gerealiseerde acties 

Het strategisch plan „Wel-varende kanaalzone‟ bevat 76 hoofdacties die samen over een 

periode van bijna dertig jaar de gewenste ontwikkeling van de Gentse kanaalzone zullen vorm 

geven. Een behoorlijk deel daarvan is voorzien om opgezet en uitgevoerd te worden op de zeer 

korte en korte termijn, dit is tussen 2002 en 2012. 

Enkele markante realisaties 

Vooral de voorbije tien jaar zijn een aantal markante acties in het gebied gerealiseerd. 

 

opening Kluizendok en de eerste 

containerterminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ontdubbeling R4-west en ovaal van 

Wippelgem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bouw passiefkantoorgebouw 

Havenbedrijf Gent en nieuw park in 

koppelingsgebied Desteldonk-zuid 
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realisatie nieuwe natte natuur in 

koppelingsgebied Desteldonk-noord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ingebruikname eerste elektronische 

vrachtwagensluis in Vlaanderen (2009) 

/ dorpskern Rieme sindsdien gespaard 

van 800 vrachtwagens per dag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opstart en continuering van een 

gemeenschappelijk en  

permanent bereikbaar  

milieuklachtenmeldpunt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisatiegraad van de acties uit het (zeer)kortetermijnactieplan 

Wanneer de acties uit het actieprogramma 2007 die gepland zijn om te zijn uitgevoerd tegen 

eind 2012 (dit zijn 72 van de 76 acties, met in totaal 168 subacties) worden beoordeeld op vlak 

van snelheid van realisatie in verhouding tot die timing in dat actieplan, kunnen op hoofdlijn 

volgende bevindingen worden vastgesteld. Bijlage 5 geeft het overzicht van deze acties en hun 

stand van zaken weer.  
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Een vijfde van de 45 (sub)acties inzake leefbaarheid voor de zeer korte termijn en korte termijn 

zijn ondertussen uitgevoerd; in totaal iets meer dan een derde zit daartoe op schema. De 

geluidsschermen langs spoorlijn 55, de heraanleg van de hoofdstraten / dorpskernvernieuwing 

in de dorpen Desteldonk en Kerk- en Langerbrugge en de verwijdering van onleefbare 

woninggroepen zijn kenmerkende, tijdig volgens planning en goed uitgevoerde acties op dit 

terrein. Voor de koppelingsgebieden rond Desteldonk en de vrachtwagensluis in Rieme 

(subacties) is dit eveneens het geval. In Desteldonk heeft dit voelbaar tot een heropleving van 

het dorp geleid; in Rieme kan verwacht worden dat dit na de geplande heraanleg eveneens het 

gunstige effect zal zijn. Sterk achterblijvend bij de planning zijn het merendeel van de 

koppelingsgebieden (door verschillende soorten moeilijkheden die telkens opduiken) en 

nagenoeg alles wat met geluidswering langs R4-oost te maken heeft. Maar deze beide acties 

zijn wel actief in voorbereiding 

 

Eveneens een vijfde van de 48 (sub)acties inzake infrastructuren zijn volgens de 

vooropgestelde tijdsplanning uitgevoerd; in totaal bijna de helft zit daartoe op schema. Het 

toewerken naar de nieuwe zeesluis en de optimalisering van N474 als secundaire havenweg 

zijn kenmerkende, volgens planning en goed uitgevoerde acties op dit terrein. Voor enkele 

delen (subacties) van de omvorming van de beide R4‟s (met enkele definitieve en vooral met 

tijdelijke ingrepen) en van de uitbouw van het fietsroutenetwerk, alsook voor de organisatie van 

gemeenschappelijk vervoer (en fietsvervoer) naar de bedrijventerreinen op rechteroever is dit 

eveneens het geval. Sterk achterblijvend bij de planning zijn de optimalisering van de 

baggerspecieberging in Callemansputte, die echter recent wel van de grond komt en tijdig voor 

de nodige capaciteit kan zorgen, de ombouw van het noordelijk stuk R4 in Zelzate tot 

stadsontsluitingsstraat, de realisatie van knooppunten op de R4‟s en nagenoeg alles wat met 

goederenspoorinfrastructuur te maken heeft.  

 

Voor zover bekend is een achtste van de 17 (zeer) kortetermijn(sub)acties inzake economie 

(die alleen op lokaal niveau zijn gepland) tijdig uitgevoerd; in totaal bijna de helft zit daartoe op 

schema. De verdere uitbouw van de zeehaventerreinen is met het terrein Grote Nest en de 

ophoging van Kluizendok 2 de meest kenmerkende tijdig en kwaliteitsvol in uitvoering zijnde 

actie op dit terrein. Voor de afwerking van Kluizendok 1 en de inrichting van Moervaartpark 

(subacties) en de aanpak van de Oude Kuhlmannterreinen (in het kader van de actie intensief 

ruimtegebruik) is dit, zij het iets trager dan gepland, eveneens het geval. Voor de uitbouw van 

de zeehaven heeft dit belangrijke positieve effecten. Vooral de geplande meer ondersteunende 

acties, bijv. rond omschakeling naar watergerichtheid of zuinig ruimtegebruik, blijven achter 

maar deze aspecten worden in de concrete terreinontwikkelingen en –herstructureringen zoals 

bijv. in Rieme-noord, al wel op het terrein voorbereid.  

 

Een vijfde van de 26 (sub)acties inzake landschap, ecologie en beeld voor de zeer korte 

termijn en korte termijn zijn ondertussen uitgevoerd; in totaal een kleine helft zit daartoe op 

schema. Meerdere (sub)acties in dit domein zijn helemaal nog niet opgestart. Voor een deel is 

dit het gevolg van andere acties die langer duren dan voorzien (bijv. voor de beheersmatrix voor 

de nieuwe natuurkern dient eerst de locatie en de inrichting beslist). De bescherming van een 

aantal woningen in Klein-Rusland en de aanplantingen langs de nieuwe spoorlijn 55 zijn de 

kenmerkende, tijdig volgens planning en goed uitgevoerde subacties op dit terrein, de plaatsing 

van kunstwerk „Speybank‟ eveneens maar wat later dan voorzien.  

 

Ongeveer een kwart van de 20 (sub)acties inzake milieukwaliteit voor de zeer korte termijn en 

korte termijn (dit zijn ze op dit terrein bijna allemaal) zijn ondertussen uitgevoerd; in totaal zes 

tiende zit daartoe op schema; de verhouding is daarbij dezelfde voor acties op Vlaams en op 

lokaal niveau. De opmaak en het toepassen van de informatieve milieutoets bij 
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concessieverlening door het Havenbedrijf Gent en het doorgevoerde 

bedrijventerreinmanagement vanuit de Vereniging voor Gentse Havengebonden 

Ondernemingen (VeGHO) zijn kenmerkende en tijdig volgens planning uitgevoerde acties op dit 

terrein. Voor de (opeenvolgende actieprogramma‟s voor) de aanpak van de geurproblematiek, 

het milieuklachtenmeldpunt en het ad-hoc overleg bewoners-bedrijven (allemaal subacties) is 

dit eveneens het geval. De geplande samenwerkingsstructuur tussen de verschillende 

overheden is als dusdanig nog niet opgestart, maar overleg met de verschillende milieudiensten 

verloopt wel ad-hoc per dossier.  

 

Een van de 4 acties inzake gerichte recreatie en toerisme voor de zeer korte termijn en korte 

termijn (dit zijn ze allemaal) is ondertussen uitgevoerd, namelijk het opzetten van een systeem 

van wandel- en fietstochten door de kanaalzone. De drie andere acties, alle rond 

waterrecreatie, verkeren nog in voorbereidende fase en staan, veelal omwille van verschillende 

zienswijzen van partners, ver achter op de voorziene planning.  

 

Nagenoeg alle 4 voorwaardenscheppende acties voor de zeer korte termijn en korte termijn 

zijn ondertussen uitgevoerd: het afbakenings-RUP fase 2, de dialoogstructuur met de 

bewoners(groepen), de communicatie en de draagvlakverruimende initiatieven zijn alle 

kenmerkende, tijdig volgens planning en goed uitgevoerde acties op dit terrein. 

 

Globaal verloopt de uitvoering behoorlijk trager dan verwacht of vooropgesteld, maar dit is 

bijna voor alle domeinen het geval. De voorwaardenscheppende acties volgen de planning 

het best, hetgeen tijdig een goed kader geeft voor de andere domeinen. Van de acties rond 

infrastructuren, economie-acties, acties rond landschap, ecologie en beeld en milieu-acties zit 

telkens ongeveer de helft op schema. Voor de recreatie- en leefbaarheidsacties is dat minder 

het geval, hetgeen mogelijk ook te maken heeft met het grote aantal acties inzake leefbaarheid. 

In die zin en heel relatief bekeken, klopt de heersende algemene indruk dat infrastructuur en 

economie (iets) sneller vooruit gaan dan leefbaarheid dus wel. De algemene achterstand over 

de domeinen heen, wijst er echter op dat de vooropgestelde tijdsplanning allicht (te) krap is voor 

de veelal zeer complexe processen die de meeste acties toch zijn, zeker deze waar 

grondverwervingen bij te pas komen en waar meeste instanties bij betrokken zijn wiens 

generieke werkingskader niet onmiddellijk een pasklaar antwoord voor de betreffende 

problematiek(en) biedt.  

Behaalde resultaten op hoofdlijn 

Volgende kencijfers duiden het belang van de sinds 2002 in het actieplan behaalde resultaten 

op hoofdlijn (situatie per 1/7/12) :  

- ca. 80 ha bijkomend gecreëerd dok en ca. 5 km bijkomend gecreëerde kaaimuren 

(Kluizendok 1) 

- ca. 165 verwijderde woningen met vervangende huisvesting (cfr. sociaal begeleidingsplan) 

- ca. 345 ha nieuw ontwikkeld (Kluizendok 1, zuidelijk deel Moervaartpark, zeehavengebied 

Langerbruggekaai - De Nest) en ca. 125 ha herontwikkeld (zuidwestelijk deel van 

zeehavengebied Arcelor-Rodenhuizedok, Stora Enso, centraal deel van zeehavengebied 

Moervaart - Mercatordok) bedrijventerrein 

- ca. 75 ha ingericht koppelingsgebied (Desteldonk-noord en –zuid) 

- 16 geplaatste grote windturbines met samen ca. 43 MW geïnstalleerd groen vermogen 

- ca. 16 km aangelegd of opgewaardeerd (functioneel) fietspad (Kluizendok, verbinding 

Oostakker – Moervaart-zuid, langsheen R4-oost, Wondelgemkaai, fietsbrug aan 

Assenedestraat, Rechtstraat Desteldonk, Singel, Knippegroen) 
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- drie nieuw aangelegde knooppunten op de R4‟s (R4-E34, Wippelgem, Skaldenpark) en vijf 

tijdelijk verbeterde knooppunten 

- ca. 5 km opgewaardeerde (N474) en ca. 9 km nieuwe aangelegde (Kluizendok) wegen 

- ca. 3 km opgewaardeerde dorpsstraten (Desteldonk, Kerk- en Langerbrugge) 

- zeven nieuwe voorzieningen in de dorpen (mobiele dienstencentra in Desteldonk, Sint-

Kruis-Winkel / Mendonk en Terdonk, seniorenclubhuis in Sint-Kruis-Winkel, 

ontmoetingscentrum in Doornzele, dokters in Rieme en Sint-Kruis-Winkel) 

- ca. 4,5 ha nieuw aangelegde natuur (Desteldonk-noord) . 

1.4. Huidige projectstructuur  

Bijgaand schema geeft de huidige structuur van het Project Gentse Kanaalzone weer. 

 

Stuurgroep Netwerk Gentse Kanaalzone 

De Stuurgroep Netwerk Gentse Kanaalzone is het forum waarop standpunten over alle 

aspecten van de ontwikkeling van de Gentse kanaalzone worden ingenomen.  

De taken zijn: 
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- het vaststellen van het jaarprogramma 

- het opvolgen van het uitvoeringsprogramma uit het strategisch plan 

- het voorbereiden van de adviezen die het Subregionaal Overlegorgaan voor het Gentse 

zeehavengebied kan verlenen 

- het inhoudelijk aansturen en het evalueren van de werkzaamheden van PROVAG  

- het verlenen van adviezen over bijzondere, zwaarwegende projecten in het 

vergunningenbeleid 

- het afstemmen van het grensoverschrijdend beleid in de Gentse en Zeeuwse kanaalzone en 

het opzetten van grensoverschrijdende projecten 

De stuurgroep is samengesteld uit alle publieke en private partners die bij de ontwikkeling van 

het gebied betrokken zijn. 

Subregionaal Overlegorgaan voor het Gentse zeehavengebied (SRO-Gent) 

Op vraag van het Havenbedrijf Gent, de gemeente Evergem, de Stad Gent en de gemeente 

Zelzate werd in uitvoering van het havendecreet op 30 oktober 2002 een Subregionaal 

Overlegorgaan voor het Gentse zeehavengebied (kortweg SRO-Gent) opgericht. Deze 

overleggroep geeft advies aan de Vlaamse regering over alle aspecten van de ontwikkeling van 

de Gentse zeehaven. 

Concreet zijn de taken van het Subregionaal Overlegorgaan voor het Gentse zeehavengebied:  

- het nagaan van de impact van de havenactiviteiten op de ruimtelijke inrichting, het 

leefmilieu, de mobiliteit en de leefbaarheid van de woonkernen 

- het verlenen van advies over de impact van de havenactiviteiten op de ruimtelijke inrichting, 

het leefmilieu, de mobiliteit en de leefbaarheid van de woonkernen. 

Projectvereniging voor aanvullend grondbeleid in de Gentse kanaalzone 

(PROVAG) 

Deze vereniging is het instrument om de leefbaarheid op verschillende vlakken in de Gentse 

kanaalzone te kunnen garanderen.  

PROVAG is door de Provincie Oost-Vlaanderen, het Havenbedrijf Gent, de stad Gent en de 

gemeenten Evergem en Zelzate op 17 maart 2003 opgericht als een filiaal van het Havenbedrijf 

Gent.  

De taken van PROVAG zijn: 

- De uitvoering van aanvullend grondbeleid zoals:  

- het verwerven en het tussentijds beheer van de onroerende goederen, desgevallend de 

verwijdering van de gebouwen 

- de overdracht van goederen aan het Havenbedrijf Gent, de Vlaamse overheid of derden 

- de prospectie ten behoeve van concrete deelprojecten, voor zover deze niet door andere 

instanties op een adequate manier worden opgenomen, met ondermeer het statuut van 

de gronden, de prijsschatting, de juridische randvoorwaarden enz.  

Voor de uitvoering van deze taak prefinanciert de Vlaamse overheid de verwerving van 

goederen gelegen op gronden die een specifieke bestemming van “zeehavengebied” of 

“toekomstige waterweg” hebben. 

- De vaststelling en uitvoering van gebiedsgerichte acties zoals:  

- initiatieven voor de uitbouw van de koppelingsgebieden 

- de opwaardering van de ecologische waarden 

- de landschapsontwikkeling 

- de verbetering van de leefbaarheid en het beeld van het zeehavengebied. 
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Voor de uitvoering van deze taak wordt een afzonderlijke overeenkomst en financiering met 

de Vlaamse overheid afgesloten. 

- De vaststelling en uitvoering van het sociaal begeleidingsplan zoals :  

- de concrete modaliteiten voor uitvoering van vrijwillige verkoop/aankoop van onroerende 

goederen 

- de vaststelling van herhuisvestingsstrategie 

- de vaststelling van mogelijke herhuisvestingsprojecten. 

Het sociaal begeleidingsplan wordt uitgevoerd door de sociaal bemiddelaar voor de 

Vlaamse zeehavens die door de Vlaamse regering wordt aangesteld en gefinancierd. 

PROVAG stuurt de werkzaamheden van de sociaal bemiddelaar aan. Mevrouw Verfaillie 

heeft in de raad van bestuur van PROVAG een raadgevende stem. 

Projectbureau Gentse Kanaalzone  

Het Projectbureau heeft als opdracht de coördinatie en de aansturing te verzorgen van de 

opties uit het strategisch plan. Deze opdracht houdt in dat niet alleen de nodige initiatieven 

worden genomen om de acties en de maatregelen van het uitvoeringsprogramma te realiseren 

maar ook dat de samenhang en de vooropgestelde kwaliteiten worden bewaakt.  

De Vlaamse overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen, het Havenbedrijf Gent, de stad Gent en 

de gemeenten Evergem en Zelzate staan in voor de financiering van de werking van het 

Projectbureau. 

De taken van het Projectbureau Gentse Kanaalzone zijn: 

- het voorbereiden en het opvolgen van de acties en de maatregelen in het 

uitvoeringsprogramma en het verzorgen van de noodzakelijke contacten met de betrokken 

partners in functie van de uitvoering 

- het opvolgen van nieuwe initiatieven die van invloed zijn op of kaderen in het strategisch 

plan 

- het uitvoeren van het beleidsvoorbereidend werk voor de bijstelling van het strategisch plan 

- het voorbereiden en opvolgen van de adviesverlening van het Subregionaal Overlegorgaan 

voor het Gentse zeehavengebied 

- het coördineren van de werkzaamheden van de werkgroepen die in het kader van het 

Netwerk Gentse Kanaalzone actief zijn of zullen zijn, alsook het zorgen voor de 

terugkoppeling naar de Stuurgroep Netwerk Gentse Kanaalzone 

- het verlening van advies over projecten die kaderen in het strategisch plan 

- het verzorgen van de communicatie over het Project Gentse Kanaalzone waaronder ook de 

contacten met de bewonersgroepen en de private actoren 

- het voorbereiden en het opvolgen van de vergaderingen en de beslissingen van de 

Stuurgroep Netwerk Gentse Kanaalzone. 

Voor de uitvoering van deze taken en opdrachten kan het projectbureau een beroep doen op 

externe ondersteuning voor de inhoudelijke en juridische ondersteuning. 

Bewonersgroepen 

In ieder kanaaldorp is een bewonerswerking opgezet. Vandaag organiseren de bewoners-

groepen zelf het overleg. De partners uit het netwerk van de Gentse kanaalzone zorgen voor de 

ondersteuning op inhoudelijk en logistiek vlak. De trekkende bewoners uit de verschillende 

bewonersgroepen komen op regelmatige basis samen in het overleg van de bevoorrechte 

getuigen, wisselen daar ervaringen uit en bespreken projectdossiers met initiatiefnemers. 

De nieuwsbrief brengt alle informatie over de voortgang van het Project Gentse Kanaalzone bij 

iedere kanaalbewoners.  
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2. Evaluatieconclusies op hoofdlijn 

Uit de geraadpleegde studies en voornoemde gevoerde evaluatiegesprekken komen op 

hoofdlijn volgende conclusies over de werking van het Project Gentse Kanaalzone de voorbije 

twintig jaar naar voor. 

2.1. Conclusie over het hoofddoel van het project 

Hoofddoel van het project zoals het gaandeweg is gegroeid en sinds 2002 vooropstaat, is de 

versterking van de verdere economische ontwikkeling van het zeehavengebied, mét aandacht 

voor de leefbaarheid van de kanaaldorpen en voor de aanwezige natuur en landbouw. 

Economie én leefbaarheid staan daarbij samen voorop. 

 

Uit de evaluatie wordt geconcludeerd dat dit hoofddoel van geïntegreerde gebiedsgerichte 

uitbouw van de kanaalzone nog steeds overeind staat, ook voor de komende periode. 

2.2. Conclusies op hoofdlijn over de projectwerking 

Over de werking van het netwerk Gentse kanaalzone met zijn stuurgroep, werkgroepen en 

projectbureau en met het geheel van acties van actoren/partners en van projectbureau die 

daarin samen worden behandeld, komen op hoofdlijn volgende conclusies naar voor.  

 

Na 20 jaar heeft de samenwerking in het netwerk belangrijke en goede resultaten behaald : 

- de onzekerheid voor dorpen en bedrijven is weg en dit heeft beide een goede impuls 

gegeven 

- de vrachtwagenproblematiek in de dorpen is grotendeels opgelost 

- bijna alle onleefbare woonsituaties zijn weggewerkt en dit op een goede, planmatige en 

communicatieve wijze met telkens een goed georganiseerd aanbod van degelijke 

alternatieven en met een zeer goede sociale begeleiding, voorzien in en dankzij het sociaal 

begeleidingsplan Gentse Kanaalzone dat individuele begeleiding door de sociaal 

bemiddelaar voorziet, met een op maat gesneden oplossing voor herhuisvesting als 

resultaat 

- de lijn waarin de koppelingsgebieden, de mobiliteit en de haventerreinen in het gebied 

verder zullen ontwikkelen is uitgezet en vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen, 

raamplannen en goede praktijkvoorbeelden; deze lijn moet de komende periode met de 

middelen en menskracht die beschikbaar zijn stelselmatig verder worden uitgevoerd en 

afgewerkt 

- het Project Gentse Kanaalzone is uitgegroeid tot een voorbeeldproject qua bekomen 

draagvlak, uitgebouwde en gecontinueerde bewonerswerking, gevonden samenhang en 

evenwicht in een sectoroverschrijdende werking, consequente uitvoering en versnelling van 

uitvoering, maar het krijgt in vergelijkbaar complexe gebieden in Vlaanderen helaas geen 

navolging. 

Er wordt dus best gestadig verder in dezelfde richting gewerkt. Verdere continuïteit in de 

projectwerking is voor alle actoren immers erg belangrijk. 

 

Maar alles kan beter. Volgende punten komen als zwakkere schakels in de werking naar voor 

die waar mogelijk aandachtspunten voor de komende periode zijn : 

- een veel sterkere beeldvorming en communicatie over aanpak en resultaten is nodig want 

deze zijn buiten het netwerk zelf veel te weinig gekend; dit zal ook de werving van middelen 
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voor het gebied bevorderen en de maatschappelijke voorbeeldrol van het project doen 

uitstralen 

- het „collectief geheugen‟ van het project is momenteel nog vrij sterk aanwezig, maar begint 

door de wisseling van personen te verwateren; het is zaak dit goed te bewaren en beter aan 

het ruimere werkveld en publiek door te geven 

- de interne structuur en besluitvormingsmechanismen zijn de voorbije jaren enigszins 

verwaterd; een uitklaring ervan is zinvol 

- versteviging van de band met Vlaanderen is zinvol, in het bijzonder bij minder betrokken of 

zich terugplooiende administraties en beleid; de houding om ruimer dan het eigen vakje 

gebiedsgericht naar dit gebied te kijken is ooit sterker aanwezig geweest en zou best terug 

aangezwengeld worden 

- een sterkere, meer structurele betrokkenheid van de drie gemeenten en de provincie 

(financieel, beleidsmatig, doorwerking naar alle diensten) kan de fundamenten van het 

project versterken en de resultaten op het terrein verbeteren 

- de leefbaarheidsacties komen in verhouding traag en zeker trager dan vele bewoners 

verwachten van de grond; een versnelling ervan zal de geloofwaardigheid van het project en 

de evenwichtige gebiedsontwikkeling ten goede komen, een verdere vertraging ervan ten 

opzichte van economische acties naar aanleiding van de nieuwe zeesluis zou nefast zijn  

- het project heeft de natuurdoelstellingen voor de Gentse haven in beeld gebracht en op de 

agenda gezet, maar de planning en realisatie van de noodzakelijke oplossingen lopen 

aanzienlijke vertraging op; en voldoende doortastende aanpak is cruciaal 

- de onzekerheid voor dorpen en bedrijven is verdwenen, maar voor de betrokken 

landbouwbedrijven is dit nog niet het geval 

- problemen worden soms nog te fragmentarisch bekeken, terwijl het meestal om cumulaties 

gaat; een gebiedsgericht budget voor niet-generieke maar, gelet op de cumulatie van 

problemen wel noodzakelijke, acties ontbreekt 

- een meer krachtdadige projectwerking is wenselijk om het gebied de komende periode klaar 

te zetten voor het nieuwe tijdperk dat met de nieuwe zeesluis zal aantreden; een hogere 

dynamiek en scherpere prioriteiten, in een goed en blijvend evenwicht van leefbaarheids- en 

economische aspecten, kunnen zorgen voor een fase van stroomversnelling in het project 

en zo de hele titel van „wel-varende kanaalzone‟ waar maken 

- de werking is opgezet als een project en allicht zal de hoofdbrok aan acties en ingrepen op 

een bepaald ogenblik zoals het een project betaamt uitgevoerd zijn, maar in een complex en 

dynamisch gebied als de kanaalzone zal altijd een gebiedsgerichte regiefunctie nodig blijven 

(cfr. Rotterdam) 

- een aantal zwaarwegende nieuwe uitdagingen voor het gebied dienen zich aan; om de 

langetermijntoekomst tijdig en goed voor te bereiden, wordt best begonnen met het 

aanpakken ervan. 

 

Deze sterke en zwakkere punten komen meer uitgebreid in hoofdstuk 3 met de specifieke 

evaluatiepunten aan bod. 

2.3. Kritische succesfactoren van het Project Gentse Kanaalzone 

Volgende factoren maken dat het Project Gentse Kanaalzone tot op heden in verhouding tot de 

geïnvesteerde middelen een groot maatschappelijk effect en dus in verhouding tot andere 

complexe gebieden succes heeft : 

- de wervende, faciliterende en bindende kracht van de opeenvolgende gouverneurs als 

trekkers van het project 
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- de constant hoge deskundigheid, kwaliteit en dynamiek van het projectbureau en van de 

inhoudelijke en juridische begeleiding 

- het hechte netwerk van een kern van ambtenaren en bestuurders van de belangrijkste 

lokale besturen en lokale diensten van Vlaamse administraties 

- de actieve betrokkenheid van de bewoners(groepen) die problemen „van op het veld‟ mee 

capteren, klankbord zijn en oplossingen mee uitdragen in de overlegstructuren 

- de unieke politieke continuïteit waarin de klassieke (politieke / maatschappelijke) 

wetmatigheden voortdurend zijn overschreden dankzij de wil van de actoren, die nochtans 

allemaal hun eigen belangen hebben 

- de wervende kracht van de ontwikkelingsconcepten voor het gebied, in het bijzonder de 

scheiding van de verkeerssystemen en de bindende koppelingsgebieden 

- de open en communicatieve houding 

- de Gentse eigenzinnigheid die steeds opnieuw voor een vasthoudende en creatieve 

zoektocht naar de best passende oplossing en de ervoor benodigde middelen zorgt 

- … . 

 

Voor de verdere efficiënte ontplooiing van het gebied is het zinvol deze kritische succesfactoren 

ook in de toekomst te koesteren / in het oog te houden en toe te passen.  

2.4. Conclusies op hoofdlijn over andere evoluties in de 
kanaalzone 

Zoals in de inleiding aangegeven, vat en behandelt het Project Gentse kanaalzone lang niet alle 

initiatieven, acties en investeringen van overheden, burgers en bedrijven in het gebied. Maar 

soms bepaalt die context wel mee de mogelijkheden en slaagkansen van het project en 

omgekeerd. 

 

Globaal genomen kent de Gentse kanaalzone ook buiten het project goede evoluties. De 

belangrijkste die van de voorbije twintig jaar aangestipt kunnen worden zijn : 

- de gestegen bestuurskracht van de meeste overheden 

- de grotere gevoeligheid voor milieu en omgeving bij meeste bedrijven  

- de milieuhinder voor bewoners is fors verminderd  

- de garantie van de nieuwe zeesluis die binnen het grensoverschrijdende KGT-

besluitvormingsproces (Kanaal Gent-Terneuzen) thans bijna zeker is bekomen en die een 

structureel gunstig toekomstperspectief voor de verdere ontwikkeling van de Gentse 

zeehaven en van de hele Gentse regio biedt. 

 

Maar ook deze „externe‟ evoluties, waar het project als dusdanig weinig of geen vat op heeft of 

werk van maakt, kunnen beter. In het bijzonder zijn belangrijke randvoorwaarden voor de 

economische ontwikkeling van de kanaalzone door een waaier aan bevoegde actoren en 

instanties verder uit te bouwen. Daarbij dient zeker gedacht aan scholing en instroom van 

werknemers, kennisontwikkeling voor nieuwe industriële activiteiten, het wegwerken van allerlei 

grensbarrières, … . 
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3. Specifieke evaluatiepunten inzake methodiek, 
resultaten op het terrein, nieuwe uitdagingen, 
gewenste ruimtelijke structuur, werkwijzen en 
instrumenten en projectstructuur 

Voorgaande algemene evaluatie wordt in dit hoofdstuk meer in detail uitgespit voor zes 

onderscheiden aspecten. 

3.1. Specifieke conclusies inzake methodiek 

Hoofdconclusies op dit vlak zijn : 

- het strategisch plan en de figuur van de gewenste ruimtelijke structuur hebben intern binnen 

het netwerk goed gewerkt om de neuzen in zelfde richting te krijgen en te houden, maar ze 

zijn te weinig ruimer gecommuniceerd en uitgestraald 

- de samenhangende aanpak met een sterk en goed afgewogen evenwicht tussen de 

sectoren is een belangrijke en goede manier van werken 

- het lange en intensief gevoerde proces van draagvlakvorming tussen de partners, ook naar 

bewoners(groepen) toe, is essentieel geweest, is goed doorlopen en heeft een sterk 

fundament voor de hoofdlijnen en de verdere uitwerking van het project gelegd 

- het is reeds een langdurig project geweest, maar belangrijke hoofddoelen zijn dan ook 

(bijna) bereikt 

- het is een goed voorbeeld van gebiedsgerichte werking; de opeenvolgende Vlaamse en 

Europese planningsprijzen die het project won en de tweede plaats in de ESPO-award on 

Societal Integration of Ports die het Havenbedrijf Gent in 2009 behaalde geven dit 

erkenning. 

3.2. Specifieke conclusies inzake resultaten op het terrein  

Hoofdconclusies op dit vlak zijn : 

- de leefbaarheid van de kanaaldorpen is verbeterd, maar ze is nog niet overal echt goed 

- het landschap en het uitzicht zijn behoorlijk verbeterd, maar ze zijn – behalve op enkele 

spectaculaire zichtpunten na – nog niet echt wervend-aantrekkelijk; de recent 

aangescherpte aandacht voor beeldkwaliteit (groen raamwerk, lichtplan) wordt best verder 

gezet 

- verkeerslawaai en fijn stof blijven problemen en deze zijn niet eenvoudig aan te pakken  

- de ontsluiting en de buffering van nieuwe bedrijventerreinen en scheiding van 

verkeersstromen komen tot nog toe veelal te laat, zodat naastgelegen dorpen eerste enkele 

jaren extra hinder te verwerken krijgen (mede doordat individuele bedrijven – terecht – zelf 

niet meer moeten bufferen 

- in Zelzate is nog nauwelijks iets gerealiseerd en deze woonkern met kleinstedelijke allures 

blijft doorsneden, letterlijk gevierendeeld door harde infrastructuren 

- de plaatsing van windturbines ondersteunt de duurzaamheid van de haven maar geeft, met 

name in een aantal koppelingsgebieden, ook leefbaarheidsproblemen voor omwonenden 

- de troef van combinatie van zeehaven en binnenvaarthaven die de Gentse haven in se in 

zich heeft is nog onvoldoende uitgespeeld; een sterkere uitbouw van deze symbiose en een 

heldere positionering terzake zijn wenselijk 
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- het goederenspoorvervoer van en naar de Gentse haven blijft achter op de 

groeiverwachtingen die vanuit de haven noodzakelijk zijn voor de gewenste modus-

verschuiving van de weg naar o.m. het spoor 

- de R4‟s worden stapsgewijze voor hun gewenste rol en inrichting omgebouwd, maar wel 

trager dan gepland, waardoor verkeers- en geluidsproblemen ter hoogte van de dorpen 

langer aanslepen 

- de recent ontstane vrees in Zelzate en Evergem voor sluikverkeer en congestie wanneer de 

dubbele Tractaatweg open gaat en het Vlaamse wegsegment van R4-noordoost en R4-west 

hier nog niet is op aangepast en de recente vrees in Evergem en Oostakker voor congestie 

door de nieuwe woonontwikkelingen aldaar versus de verderschrijdende afsluiting van R4-

knooppunten die in de raamplannen is voorzien. 

 

Specifieke deelconclusies over de leefbaarheid van de kanaaldorpen, in vergelijking met de 

situatie in de leefbaarheidsstudie van 2000, zijn : 

- overal vermindering van lawaai- en stofhinder 

- een lichte vooruitgang inzake voorzieningen in de meeste dorpen 

- vooropgestelde aangroei van het wonen in Doornzele en Kerkbrugge / Langerbrugge 

- verbetering van de verkeersleefbaarheid en kwaliteit openbaar domein in de meeste 

dorpsstraten (Sint-Kruis-Winkel nog niet maar gepland) 

- effectieve buffering alleen nog maar in Desteldonk en Doornzele-noord aanwezig, maar 

elders wel gepland 

- verbeterde ontsluiting van de westelijke dorpen naar Evergem (sociaal verkeer); openbaar 

vervoersontsluitingen nog niet goed 

- in Klein-Rusland behoudens aantal gerenoveerde en vervangen sociale woningen geen 

verbeterpunten gerealiseerd. 

Globaal genomen is de leefbaarheid van de kanaaldorpen dus verbeterd, maar ze is nog niet 

overal echt goed en zeker in Klein-Rusland is dit laatste het geval. 

3.3. Specifieke conclusies inzake nieuwe uitdagingen voor de 
kanaalzone  

De (belangrijkste) nieuwe uitdagingen voor de kanaalzone die uit de evaluatieronde naar voor 

komen zijn de volgende acht : 

- de binnenvaartinfrastructuur (aparte laad- en loskaden, wachtplaatsen, exploitatie van o.m. 

de sluizen) op punt zetten om Gent uit te bouwen als decongestiehub in Seine-Schelde-

noord 

- het toekomstbeeld voor de Zelzaatse wijk Klein-Rusland en haar omgeving helder krijgen 

- het verkeersgeluid voor de woonkernen terugdringen 

- de fijnstofproblematiek intenser aanpakken 

- de zuidelijke verbinding tussen beide kanaaloevers ten behoeve van de haven en het 

stedelijk gebied Gent, de zogenaamde Sifferverbinding, vrijwaren en verder voorbereiden 

(tracé, financiering, …) 

- de afbakening van de natuurkerngebieden in het kader van de te realiseren 189 ha 

natuurkerngebieden ten behoeve van de rechtszekerheid van de Gentse haven 

- de klimaatproblematiek waarbij enerzijds ook buiten de 14 grote bedrijven de CO2-uitstoot 

zo drastisch mogelijk moet verlagen (bij bedrijven en verkeer), de potentie aan 

warmtereststromen die bij meerdere bedrijven verspreid in de kanaalzone aanwezig actief 

kan worden benut (voor andere bedrijven en zo mogelijk ook voor verwarming in 

naastgelegen dorpen) en (nog) sterker ingezet wordt op hernieuwbare energie en energie-

efficiëntie om bij te dragen aan de probleemoplossing, en anderzijds de hemelwateropvang, 
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-herbruik, -berging, -afvoersystemen in kanaalzone fors dienen te verbeteren om mee de 

gevolgen van de klimaatopwarming op te vangen 

- een nieuwe langetermijnvisie 2018-2050 voor de kanaalzone (rekening houdend met o.m. 

de kanaalverdieping, de Vlaamse havenspoorlijn, de verdere integratie met de Zeeuwse 

kanaalzone, …) beginnen voorbereiden. 

3.4. Specifieke conclusies inzake gewenste ruimtelijke structuur 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de 

kanaalzone uit het strategisch plan wordt 

best op hoofdlijn behouden. Zij drukt 

fundamenteel op een goede manier de 

gewenste verweven toekomst van het 

gebied uit en deze figuur behouden geeft 

verdere rechtszekerheid aan alle partijen 

in het gebied. Een dergelijk stabiel kader is 

in het bijzonder uiterst belangrijk voor de 

grote bedrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Specifieke conclusies inzake werkwijzen en instrumenten 

Hoofdconclusies op dit vlak zijn : 

- duidelijker prioriteiten stellen is belangrijk 

- het voeren van een open, onafhankelijke communicatie (niet te veel, niet te weinig) is 

belangrijk en het project doet dit goed 

- het Havenbedrijf neemt de rol van gebiedsbeheerder van het zeehavengebied met aandacht 

voor leefbaarheid en natuur sinds enige tijd op actieve wijze op 

- de middelen die Vlaanderen (Vlaamse Landmaatschappij VLM, Agentschap Maritieme 

Toegang AMT, Agentschap Wegen en Verkeer AWV) in de kanaalzone investeert, zorgen 

voor cement tussen de partners, vergemakkelijken de onderlinge samenwerking 

- PROVAG (de vereniging voor aanvullend grondbeleid) heeft goed werk verricht, maar de 

gebiedsspecifieke noden zijn ruimer 

- door de opeenstapeling van meerdere problematieken wegen problemen in de 

kanaaldorpen zwaarder dan in andere buitengebieden in Vlaanderen, maar binnen de 

algemeen geldende Vlaamse regels die gehanteerd worden om te bepalen of een probleem 

belangrijk genoeg is om aangepakt te worden wanneer dat probleem apart wordt bekeken, 

valt elk probleem op zich dikwijls uit de boot en komen er geen middelen voor 

- de „startingrepen‟ die het actieplan vooropstelde (de proef-vrachtwagensluis, bosbermen en 

geluidswallen langs R4 en E34, beide dorpenfietsroutes, samenwerkingsstructuur milieu-

overheden en opmaak afgestemde milieu-adviezen) zijn deels uitgevoerd, en meestal wat 
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later dan gepland, maar allicht komt dit doordat het toch vrij complexe en grote acties zijn; 

geconcludeerd wordt dat quick-win-ingrepen zin hebben als positief signaal naar bewoners 

wanneer ze strikt afgebakend, realistisch en haalbaar worden gepland en tijdig gerealiseerd 

- het instrument „geïntegreerd ontwerp‟ dat in het strategisch plan is voorzien, wordt nog te 

weinig in de uitvoeringsfase van acties toegepast (alleen bij de koppelingsgebieden en bij 

sommige bedrijventerreinen wel) 

- het instrument „gezamenlijke dossiervoorbereiding‟ dat eveneens in het strategisch plan is 

voorzien, wordt nog te weinig bij belangrijke vergunningdossiers toegepast. 

3.6. Specifieke conclusies inzake projectstructuur 

Hoofdconclusies op dit vlak zijn : 

- de onafhankelijkheid van het projectbureau en de gouverneur als trekker zijn erg belangrijk 

voor de geloofwaardigheid van het hele project 

- de mix van ambtenaren en beleidsmensen die in het project meewerken is belangrijk en 

goed geslaagd 

- continuïteit en vertrouwen in het netwerk zijn essentieel om het project te laten groeien en 

deze zijn in de Gentse kanaalzone duidelijk aanwezig 

- de besluitvormingsstructuur in het netwerk is de laatste jaren onduidelijk geworden. 

 

 

 



OMGEVING – 18/02/2013 - 09099_SRP_TK_53[1].docx 

27 

II. Toekomstperspectieven en 
prioriteiten 

 

 

Dit tweede deel kijkt vooruit op de werkings- en aandachtspunten voor de komende 

actieperiode in de gebiedsontwikkeling van de Gentse kanaalzone tot omstreeks 2018 - 2021. 

Na de validatie ervan door de SRN-netwerkstuurgroep vormt dit de leidraad voor het handelen 

van het netwerk. Naar het einde van de legislatuur in 2018 zal deze tussentijds worden 

geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
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4. Algemeen perspectief 

Volgende lijnen voor de projectwerking Gentse kanaalzone staan vanuit voorgaande evaluatie 

voorop : 

 

- gelet op de ontwikkelde samenhang in het netwerk en de bereikte resultaten op het terrein 

wordt het Project Gentse Kanaalzone alvast ook de volgende periode tot de opening van de 

nieuwe zeesluis (2018 – 2021) verder gezet 

- om verwarring met andere organisatie-strategische plannen van steeds meer instanties te 

vermijden wordt bij een volgende actualisering gesproken over gebiedsontwikkeling Gentse 

kanaalzone 

- de hoofdlijnen van de visie en de gewenste ruimtelijke structuur uit „Wel-varende 

kanaalzone‟ blijven behouden; op ondergeschikte punten worden actualiseringen 

aangebracht 

- toevoegen: zeesluis (symbolisch), Seine-Scheldeverbinding (pijl), Mendonk  

- vervangen „zones voor windturbines‟ in legende door „hoofdlijnen voor windturbines‟ en 

toevoegen aan legende-element bedrijventerreinen „ook met windturbines en groen 

raamwerk‟)  

- aanpassen evt. „tweede arm‟ kluizendok (afh. van studie) 

- schrappen: bakens aan Sint-Kruis-Winkel en Desteldonk 

uitdagend, verleidend en kernachtig geformuleerd blijft volgende projectvisie voor de 

komende periode voorop staan :  

- versterking van de economische ontwikkeling van het Gentse zeehavengebied, mét 

tegelijk verhoging van de leefbaarheid van de kanaaldorpen, creatie van robuuste natuur 

en aandacht voor de aanwezige landbouw 

- volledige scheiding van de verkeerssystemen van de dorpen en de haven; uitbouw van 

volwaardige netwerken voor fietsers en collectief vervoer 

- forse verduurzaming van de zeehaven op vlak van energieproductie en -gebruik, gebruik 

van vervoersmodi, hergebruik van restenergie en –producten in lokale kringlopen, 

inperking van milieuhinders naar de directe omgeving. 

- de hoofdlijnen van het actieprogramma voor de middellange termijnperiode uit „wel-varende 

kanaalzone‟ blijven behouden; het wordt geactualiseerd en de prioriteiten worden 

aangescherpt 

- de projectstructuur wordt aangepast en verbeterd. 

 

Hoofdmotto‟s van de verbetervoorstellen zijn : 

- voor de aspecten methodiek, werkwijzen en instrumenten, structuur is het hoofdmotto 

„vlotter en transparanter‟ 

- voor de resultaten op het terrein en nieuwe uitdagingen is het hoofdmotto „duurzamer en 

evenwichtig‟. 
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5. Verbeterpunten in de methodiek, i.f.v. 
resultaten op het terrein, in de werkwijzen en 
instrumenten, in de projectstructuur en nieuwe 
uitdagingen voor de kanaalzone en het project,  

5.1. Verbeterpunten in de methodiek 

Volgende verbeteringen worden in de methodiek aangebracht : 

 

- het Project Gentse Kanaalzone alvast tot 2018-2021 als project met een goed opgetuigde 

structuur en gerichte dynamiek organiseren en tegelijk beginnen nadenken over werkwijzen 

en een structuur voor de noodzakelijke blijvende regiefunctie in het gebied 

- een meer wervend beeld (metafoor, figuur, 3D-beeld, …) van de gewenste toekomst van de 

kanaalzone uitwerken en extern communiceren; het STAM-project (Stadsmuseum Gent) 

over de haven in 2013-2014 wordt daarbij zo mogelijk als hefboom benut. 

5.2. Verbeterpunten i.f.v. resultaten op het terrein 

De belangrijkste te verbeteren punten in de resultaten op het terrein zijn : 

 

- de vrachtwagenproblemen in Kerkbrugge-Langerbrugge (met en na nieuwe ontsluitingsweg 

Gentweg) en Zelzate oplossen (in Zelzate is dit bezig) 

- bij nieuwe bedrijventerreinen (de facto Rieme-noord en Moervaart-noord-reserve) buffering 

en ontsluiting los van de dorpen realiseren (actie van AWV en Havenbedrijf) 

- in het AGNAS-RUP Moervaart (Afbakening Gebieden Natuurlijke en Agrarische Structuur) 

zowel de natuur als de landbouw een kader en zekerheid geven (actie ARP) 

- de effectieve realisatie van 189 ha natuurkerngebieden ten behoeve van de rechtszekerheid 

van de Gentse haven 

- de effectieve realisatie van het groen raamwerk op overheids- en private gronden 

- de verhoging van de ruimte-efficiëntie van de bestemde bedrijventerreinen, met specifieke 

projecten op maat in de sites Arcelor-zuid, de Darsen, de Electrabel-Rodenhuizesite, 

Rieme-noord-reserve, het terrein Kulhmannkaai) 

- de exploitatie van het goederenspoorvervoer grondig verbeteren om de beoogde modus-

verschuiving van weg naar spoor te kunnen opvangen (actie NMBS, Havenbedrijf) 

- onderzoek naar tijdelijke maatregelen tegen evt. sluikverkeer van de dubbele Tractaatweg in 

Zelzate en Evergem 

- verdere inrichting van de koppelingsgebieden, met blijvende aandacht voor hun bufferende 

rol 

- grotere aandacht voor de geluidsproblematiek door geluidsafschermende ingrepen langs de 

R4‟s aan Evergem-dorp en Oostakker-dorp, Sint-Kruis-Winkel, Rieme (ondertunneling), 

Desteldonk en langs E34 aan Zelzate-centrum (samen met een nieuwe tunnel) 

- algehele verbetering van het collectief vervoer in hele havengebied, in het bijzonder langs 

Kennedylaan naar Zelzate (en later naar Terneuzen) (gecombineerde actie Havenbedrijf, 

VeGHO, De Lijn, NMBS, stad Gent, gemeenten Evergem en Zelzate) 

- verdere realisatie van de geplande knooppunten op R4 

- stimuleren en faciliteren van een beduidend hogere hernieuwbare energieproductie in de 

kanaalzone; doordachte plaatsing van windturbines, zeker bij realisaties in 

koppelingsgebieden 
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- versnelde realisatie van leefbaarheidsacties in Zelzate (heraanleg doortocht stadsstraat, 

goede afwerking gipsberg, inrichting van de drie koppelingsgebieden, oplossing 

vrachtwagenproblematiek, …) en eventuele nieuwe acties (park Zelzate, busstation, 

geluidsafscherming E34, …) 

- realiseren van minstens een functioneel, ruimtelijk en sociaal kwalitatieve 

vrachtwagenparking in de kanaalzone. 

 

Deze verbeterpunten worden bij de actualisering van het actieprogramma mee ingewerkt. 

5.3. Nieuwe uitdagingen voor de kanaalzone en het project 

De (belangrijkste) nieuwe uitdagingen voor de kanaalzone, waar de komende periode actief 

werk van wordt gemaakt, zijn : 

 

- de binnenvaartinfrastructuur (aparte laad- en loskaden, wachtplaatsen, exploitatie) op punt 

zetten om Gent als decongestiehub in Seine-Schelde-noord uit te bouwen, met accent op 

het punt van exploitatie (sluis Evergem, actie Waterwegen en Zeekanaal W&Z), maar ook 

met onderzoek / selectie / actie voor aparte laad- en loskaden en wachtplaatsen 

(Havenbedrijf) 

- het toekomstbeeld voor Klein-Rusland en haar omgeving helder krijgen, waarbij gezocht 

moet worden naar een samenhangend antwoord op de verschillende problemen, 

mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen die zich daar mogelijk kunnen stellen 

- in nauwe samenwerking met de hogere overheden de fijnstofproblematiek aanpakken 

- de Sifferverbinding vrijwaren en verder voorbereiden (tracé, financiering, …): een goede 

aansluitingsmogelijkheid op R4-west aan Zeeschipstraat open houden (zodat later alleen 

minimale aanpassingen nodig zijn), een gemengde financieringsconstructie (privaat-publiek, 

lokaal – Vlaams – Europees) op poten zetten, tracé-keuze verfijnen en mee voorbereiden in 

het kader van de herstructurering van het zuidelijke havendeel 

- actieve aanpak van de klimaatproblematiek met : 1) ook buiten de 14 grote, veel 

energieverbruikende bedrijven de CO2-uitstoot zo drastisch mogelijk verlagen (bedrijven en 

verkeer): faciliteren windturbines en andere hernieuwbare energiebronnen, gebruik 

restwarmtestromen benutten (voor andere bedrijven en zo mogelijk ook de verwarming in 

aanleunende dorpen), uitbouw en overstap openbaar vervoer, verhoging energie-efficiëntie> 

onderzoeken en acties van POM Oost-Vlaanderen, Havenbedrijf, VeGHO, stad Gent 

bundelen en intensifiëren / 2) hemelwateropvang / herbruik / berging / afvoersystemen in 

kanaalzone fors verbeteren: inschakelen groen raamwerk, nieuwe koppelingsgebieden, … 

- een nieuwe langetermijnvisie 2018-2050 voor de kanaalzone (rekening houdend met o.m. 

de kanaalverdieping, de Vlaamse havenspoorlijn, de verdere integratie met de Zeeuwse 

kanaalzone, …) beginnen voorbereiden 

- de raamplannen R4-west en R4-oost evalueren, in het bijzonder wat betreft een aantal 

knooppunten en kruisingen (o.m. in Zelzate, Evergem, Oostakker en aan Skaldenpark). 

5.4. Verbeterpunten in de werkwijzen en instrumenten 

Volgende verbeteringen worden in de werkwijzen en instrumenten van het project aangebracht : 

 

- voor komende periode scherpere prioriteiten stellen en voorzichtige, haalbare realisatiedata 

vooropstellen (belangrijk voor geloofwaardigheid), ook een planning met tijdige startdata 

maken en deze beide bundelen in een actualisering van het actieprogramma voor 
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middellange termijn (in 2013) en hiertoe realistische plannen maken, met ook een goede 

verhouding van effecten en kosten 

- naast bewoners ook landbouwers en bedrijven sneller en beter bij acties betrekken 

- veel meer naar buiten treden met de goede resultaten en werkwijzen van het project (naar 

het brede publiek, andere havens, beleidsmensen, vakwereld), en dit naast de 

communicatie van de partners ook met eigen communicatie vanuit het project (voorzitter, 

stuurgroep, projectbureau) met persdossiers, spreken op studiedagen, een regelmatige 

digitale nieuwsbrief 

- blijven promoten van de principes van „Wel-varende kanaalzone‟ naar de „eigen achterban‟: 

topambtenaren en (nieuwe) medewerkers bij alle actoren / diensten en dit met 

introductiemomenten, het praktijkgericht vademecum met aandachtspunten voor het gebied, 

terreinbezoeken, … 

- Zelzate nauwer betrekken bij de projectwerking en meer ondersteunen in het mee uitvoeren 

van de projectacties op haar grondgebied (door het ter beschikking stellen van ambtenaren, 

ondersteunende aandacht in overlegprocessen en inhoudelijke oplossingen, …) en dit 

gepaarde gaande met een actievere deelname van de gemeente in de projectwerking 

- een leefbaarheidsbarometer voor de kanaaldorpen opstarten en periodiek meten / 

weergeven, bewoners(groepen) bij deze barometer betrekken; blijvende regelmatige 

monitoring van de milieukwaliteit, ook voor de impact van nieuwe bedrijven(terreinen) 

- vanuit Gent meer aandacht geven aan de kanaaldorpen en zeker ook aan Terdonk 

- een grotere financiële inbreng van de provincie in de project(en) in Gentse kanaalzone 

(vooral op vlak van leefbaarheid en economie) realiseren en zorgen voor een betere 

beleidsmatige doorvertaling en afstemming van „Wel-varende kanaalzone‟ naar de hele 

provincie 

- meer „beheersbewust‟ ontwerpen en meer „ontwerpbewust‟ beheren en hiertoe een 

praktijkgericht vademecum voor de hele kanaalzone opmaken en toepassen 

- een structuur als gebiedsgerichte leefbaarheidsbeheerder uitbouwen (voor overkoepelend 

beheer van delen van koppelingsgebieden en het groen raamwerk, realisatie of financiering 

van niet-generieke ingrepen, …) in functie van de noodzakelijke „eenheid van beheer‟  

- het „vergeten‟ instrument van gebiedsenveloppe terug opnemen en uitbouwen onder vorm 

van een kanaalleefbaarheidsfonds als budget voor voornoemde nieuwe beheersstructuur, 

voor al de acties die niet aan een specifieke actor kunnen worden toegewezen, met 

gemengde financiële inbreng uit de private sector, van de drie gemeenten (volgens 

inkomsten uit de haven), Havenbedrijf, provincie, Vlaanderen (leefbaarheidsbudget) en 

Europese fondsen. Uit dit fonds zouden o.m. kunnen worden gefinancierd : 

- een toegankelijk uitzichtpunt over kanaalzone op gipsberg 

- geluidsbermen langs gewestwegen in zones die buiten de Vlaamse prioriteiten vallen 

- delen van het openbaarvervoersaanbod in de kanaalzone die buiten de prioriteiten van 

De Lijn en NMBS vallen 

- de aanleg van ontbrekende delen in en het gezamenlijk beheer van het groen raamwerk 

- het gezamenlijk beheer van de ingerichte koppelingsgebieden 

- … 

- binnen de prioriteiten 2013 – 2021 een aantal kleine „startingrepen / quick wins‟ ten bate van 

de dorpen selecteren en er jaarlijks 1 of 2 uitvoeren 

- het kwaliteitszorg-instrument „geïntegreerd ontwerp‟ en gecoördineerd overleg erover 

systematisch bij grotere uitvoeringsprojecten (ook wegen-, water- en spoorprojecten, alle 

bedrijventerreinen) toepassen (trekkers + projectbureau) 

- het kwaliteitszorg-instrument „gezamenlijke dossiervoorbereiding‟ systematisch bij alle 

belangrijke vergunningsaanvragen toepassen (kerngroep uitvoering) 

- inschrijven van het Project Gentse Kanaalzone tot 2021 als strategisch project in de 

strategische plannen van de drie gemeenten en de provincie, zodat het rechtstreeks onder 
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de burgemeester / gouverneur zit en het over een gebundeld, dienstenoverschrijdend 

budget beschikt. 

5.5. Verbeterpunten in de projectstructuur 

Volgende verbeteringen worden in de structuur van het project aangebracht : 

 

- opzetten van een nieuwe besluitvormingsstructuur : 

- de SRN-stuurgroep wordt omgevormd tot SRN-netwerkstuurgroep met twee functies: 

klankbord over de projectwerking en -acties en valideringsorgaan voor gewone 

inhoudelijke dossiers (de formele goedkeuring daarvan blijft evident bij de geëigende 

bestuursorganen liggen) mits het punt als dusdanig geagendeerd is en het betreffende 

document enige tijd vooraf aan de leden is bezorgd) 

- een nieuwe strategische projectstuurgroep om beslissingen over cruciale dossiers te 

nemen, samengesteld uit beleidsmensen en topambtenaren (en als nodig relevante 

actoren uit het middenveld) 

- meer bedrijven die oog hebben voor het geheel van de ontwikkeling van de kanaalzone 

opnemen in het netwerk en de SRN-netwerkstuurgroep, in evenwicht met o.m. de bewoners 

- het onafhankelijk projectbureau verder zetten met vijf hoofdtaken : communicatie (noodzaak 

tot sterke beeldvorming en communicatie), overzicht en afstemming, kwaliteitsbewaking, 

zorgen dat leefbaarheid gelijktijdig loopt met economische ontwikkeling, versterking 

projectstructuur 

- de bewonersgroepen in de kanaaldorpen verder ondersteunen en van bij het begin bij 

projecten betrekken, hen waar nodig ondersteunen bij verruiming, verjonging, 

terugkoppeling naar achterban, sterker communiceren over hun rol en impact, … 

- de kerngroep uitvoering (projectleidende ambtenaren van hoofdoverheidsactoren), 

uitgebreid met een kernfiguur uit elk van de drie gemeenten en van het Vlaams havenbeleid, 

een actievere rol geven als beleidsvoorbereidend afstemmingsorgaan van het SRN.  
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6. Prioriteiten voor de komende periode 

De komende actieperiode in de gebiedsontwikkeling van de Gentse kanaalzone, de 

middellangetermijnperiode, wordt over een iets langere periode bekeken tot 2021. Binnen de 

enkele tientallen (sub)acties in de zes domeinen die gedurende deze periode zijn en worden 

gepland, wordt de klemtoon gelegd op enkele prioriteiten. Binnen het netwerk en binnen de 

activiteiten en budgetten van partners voor de Gentse kanaalzone krijgen deze prioriteiten 

voorrang. Het betreft prioriteiten voor het gehele project en specifiek voor het Projectbureau, 

alsook een selectie van een eerste reeks quick wins die in 2013 – 2014 worden gerealiseerd. 

Naar het einde van de legislatuur in 2018 worden de middellangtermijnactieperiode en dus ook 

de prioriteiten tussentijds geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

6.1. Prioriteiten voor het Project Gentse Kanaalzone 

Volgende negen prioriteiten worden in het middellangtermijnactieplan (periode 2013 – 2021) 

van de gebiedsontwikkeling Gentse kanaalzone gelegd : 

 

- mee ondersteunen en bewerkstelligen van de nieuwe zeesluis 

- de algehele verbetering van het collectief vervoer in hele havengebied, in het bijzonder 

langs Kennedylaan naar Zelzate 

- stimuleren van een grondige verbetering van de exploitatie van het goederenspoorvervoer 

om beoogde modus-verschuiving naar een aandeel van 15 % te kunnen opvangen 

- de realisatie van 189 ha natuurkerngebieden ten behoeve van de rechtszekerheid van de 

Gentse haven en verdere realisatie van het groen raamwerk 

- de verdere inrichting van alle koppelingsgebieden, met blijvende aandacht voor hun 

bufferende rol en met beheersstructuur voor alle koppelingsgebieden 

- de raamplannen van de R4‟s evalueren en verder uitvoeren 

- het stimuleren en faciliteren van een beduidend hogere hernieuwbare energieproductie 

- het toekomstbeeld van Klein-Rusland helder krijgen en in functie daarvan een aangepast 

actieprogramma opmaken 

- versnelde realisatie van leefbaarheidsacties in Zelzate (heraanleg doortocht stadsstraat, 

goede afwerking gipsberg, inrichting van de drie koppelingsgebieden, oplossing 

vrachtwagenproblematiek, …) en eventuele nieuwe acties (park Zelzate, busstation, …). 

6.2. Startingrepen en quick wins voor 2013-2014 

Om de sense of urgency in de gebiedsontwikkeling te onderstrepen wordt voor de 

eerstkomende twee jaar volgend afgelijnd pakket aan zeker te realiseren quick wins 

vooropgesteld : 

 

- voorkeursbesluit van de Vlaamse regering over de locaties voor de natuurdoelstelling en 

plenaire vergadering voor het betreffende RUP als cruciale voorbereidende stappen naar 

realisatie op het terrein 

- realisatie van de nieuwe projecten groen raamwerk 2012 

- realisatie bufferberm op zuidrand bedrijventerrein Rieme-noord 

- realisatie knooppunt Kosmos met bijhorende fietstunnels op R4-oost 

- realisatie knooppunt Langerbruggestraat op R4-oost 

- aanleg geluidsbermen of –schermen in en Evergem-dorp en voorbereiding van deze in Sint-

Kruis-Winkel 

- oplossen doorgaand vrachtverkeer in Zelzate en Kerkbrugge-Langerbrugge 
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- realisatie ontsluitingsweg Gentweg 

- aanvang realisatie en afwerking koppelingsgebieden Doornzele-noord en Rieme-zuid 

- herlokalisatie voetbalveld St-Kruis-Winkel 

- dorpskernvernieuwing in St-Kruis-Winkel, Mendonk en delen van Oostakker. 

6.3. Prioriteiten voor het projectbureau 

In de vijf luiken van de opdracht van het Projectbureau ligt de prioriteit de komende jaren, 

minstens tot de tussentijdse evaluatie van het middellangetermijnactieprogramma in 2018, op 

volgende aspecten : 

  

- wat betreft de communicatie > opstart van een regelmatige digitale nieuwsbrief / 

voorbereiding en organisatie van het toekomstcongres Gentse kanaalzone in 2013 / 

organisatie van kennismakingsmomenten met de nieuwe lokale bestuurders / versteviging 

van band met Vlaanderen 

- wat betreft overzicht & afstemming > voorbereiding van het geactualiseerd actieprogramma 

voor de middellange termijn (in 2013, in functie van validering in de SRN-netwerkstuurgroep 

nadat de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de partners is ondertekend) / 

aansturen van de kerngroep uitvoering  

- wat betreft de kwaliteitsbewaking > aansturen van de gezamenlijke dossiervoorbereiding in 

de kerngroep uitvoering / aansturen en faciliteren van geïntegreerde ontwerpen, 

systematisch bij alle grotere uitvoeringsprojecten  

- wat betreft de evenwicht leefbaarheid / economie > aanjagen van de realisatie van de quick 

wins / mee voorbereiden van de nieuwe beheersstructuur en het kanaalleefbaarheidsfonds / 

bewaken van de leefbaarheid van de dorpen en de aantasting daarvan, ook door niet-

economische hinders 

- wat betreft versterking projectstructuur > de versterkingen in de werkingsstructuur van het 

project voorbereiden en implementeren. 

 

Het actualiseren van het actieprogramma voor de middellange termijn wordt een van de eerste 

prioritaire werkzaamheden. Voorgesteld wordt dat dit een addendum van het strategisch plan 

van 2007 zal worden, dat hoofdstuk 12 Uitvoeringsprogramma daarvan voor de periode vanaf 

2013 vervangt. Daarbij ligt de klemtoon op de nieuwe middellangetermijnperiode 2013-2021, 

maar worden ook eerder voorziene acties voor de lange termijn niet uit het oog verloren. De 

actualisering omvat vanuit de doorgevoerde evaluatie volgende aspecten : 

- het benoemen van de prioritaire acties (cfr. punt 10.1) 

- het schrappen van niet meer wenselijk of nodig geachte acties 

- het actualiseren van de timingen aan de huidige stand van zaken en met ruimere marges 

voor realistische uitvoering; het aangeven van een startdatum voor de voorbereiding van de 

actie 

- een andere ordening en structuur van de acties, overeenkomstig deze die thans in de 

jaarverslagen en jaarprogramma‟s wordt gehanteerd, met een grotere samenbundeling van 

aanleunende (sub)acties 

- het inlassen van de enkele nieuwe, sinds 2007 opgestarte acties 

- het benoemen van de quick wins voor 2013 en 2014 (cfr. punt 10.2). 
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7. Voorstellen uit te voeren deelonderzoeken 

In functie van de vooropgestelde toekomstperspectieven voor het project en de kanaalzone, 

worden volgende deelonderzoeken opgestart vanaf 2013 : 

 

- evaluatie van de raamplannen R4 i.f.v. nieuwe ontwikkelingen 

- opstart en aanpak van een leefbaarheidsbarometer Gentse kanaalzone 

- onderzoek uitbouw nieuwe werkingsstructuur project  

- onderzoek en uitbouw van een kanaalleefbaarheidsfonds 

- onderzoek en uitbouw van een gebiedsgerichte leefbaarheidsbeheerder 

- onderzoek toekomstbeeld Klein-Rusland 

- opmaak praktijkgericht overzicht en vademecum (geldende plannen en afspraken voor 

wegen, openbare verlichting, groen, gebouwen, constructies, openbaar domein)  

 

Deze zeven deelonderzoeken, die alle mee vanuit het Projectbureau worden opgevolgd, 

kunnen op hoofdlijn als volgt worden omschreven.  

1. Evaluatie van de raamplannen R4 i.f.v. nieuwe ontwikkelingen 

Doel : op basis van gedegen analyse en overleg, komen tot een evaluatie en eventueel een 

gemotiveerd voorstel van bijstelling van de raamplannen voor R4-west, R4-oost en het 

onderliggend wegennet, die vanuit het SRN als een suggestie naar MOW/AWV en RWO/ARP 

en de gemeentelijke mobiliteitsplannen kan worden geformuleerd. 

Te evalueren punten betreffen o.m.: de aantakkings- en ontsluitingsmogelijkheden van de zich 

ontwikkelende stedelijke woonkernen van Evergem/Belzele en Oostakker op R4-west resp. R4-

oost en de omgevende lokale wegen, het meer concretiseren en vrijwaren van de 

aantakkingsmogelijkheden van de Sifferverbinding op beide R4-takken, de noodzaak en vorm 

van sommige voorziene R4-knooppunten (bijv. brug Piratenstraat), het prioriteren van de 

ingrepen‟ 

 

Aanpak : op basis van bevraging bij de betrokken instanties, wordt een gedetailleerd 

onderzoeksprogramma opgemaakt, het daarover beschikbare tel- en evaluatiemateriaal 

verzameld en waar nodig met bijkomende tellingen, prognoses en monitoring na realisatie 

knooppunten R4 aangevuld. Rekening houdend met de beleidsopties / -principes voor de 

verschillende typen wegen en de hoofdopties voor de R4‟s worden op basis van voornoemd 

materiaal de onderzoekspunten geëvalueerd en eventuele voorstellen voor bijstelling 

geformuleerd. 

 

Timing : 2013 – 2014 

voorbereidende stappen (onderzoeksprogramma, …) voorjaar / zomer 2013; uitvoering evt. 

tellingen najaar 2013; evaluatie, voorstellen en besprekingen winter 2013 / voorjaar 2014; SRN-

validatie zomer 2014 

 

Mogelijke trekker, betrokkenen en uitvoerder :  

Projectbureau is de meest aangewezen trekker;  

AWV, de Provincie, de drie gemeenten en het Havenbedrijf zijn de belangrijkste andere 

betrokkenen; andere overheden en middenveldorganisaties worden in een klankbordgroep 

geconsulteerd;  

het deelonderzoek wordt best uitbesteed. 
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2. Opstart en aanpak van een leefbaarheidsbarometer Gentse kanaalzone 

Doel : opzetten en op regelmatige basis (bijv. 2 of 3-jaarlijks) toepassen van een onderbouwd 

en uniform meetsysteem van de (evolutie in de) leefbaarheid in de zes kanaaldorpen en evt. in 

de aanleunende (stads)wijken Oostakker, Muide-Meulestede en Zelzate-kern; telkenmale met 

besprekingen, validatie en publicatie van de resultaten en het evt. bijstellen van het SRN-

actieprogramma om waar nodig / mogelijk de leefbaarheid sterker te behouden / versneld te 

verhogen. Gelet op haar bijzondere situatie krijgt Klein-Rusland in de leefbaarheidsbarometer 

prioriteit 

 

Aanpak : op basis van o.m. de leefbaarheidsstudie van 1998, de beknopte evaluatie in dit 

document, het leefbaarheidsonderzoek Mendonk-Sint-Kruis-Winkel, de beschikbare data en 

expertise bij de drie gemeenten, wordt een werkbaar programma van op te volgen 

leefbaarheidsindicatoren (aflijning, beoordelingswijze, wijze van gegevensverzameling, ritme 

van evalueren) opgemaakt. Voor de situatie per 31/12/2012 wordt, ook in vergelijking met 

beschikbaar materiaal van vroeger, een eerste testevaluatie gedaan. Na validatie daarvan in de 

SRN-netwerkstuurgroep wordt geëvalueerd of de te volgen werkwijze verder kan worden 

toegepast, dan wel op sommige punten dient bijgesteld. Nadien wordt deze om de 2 of 3 jaar 

herhaald. Dit deelonderzoek wordt best begeleid door een permanente SRN-werkgroep 

 

Timing : 2013 (voorbereiding en eerste testevaluatie) en nadien ritmisch verder, alvast tot 2021 

 

Mogelijke trekker, betrokkenen en uitvoerder :  

Projectbureau is de meest aangewezen trekker; 

de drie gemeenten, het Havenbedrijf, VeGHO en de bevoorrechte getuigen zijn de belangrijkste 

betrokkenen; 

stad Gent, Dienst Data-analyse en GIS, heeft terzake de ruimste ervaring en zal nauw berokken 

worden bij het realistisch aflijnen en opladen van dit (permanente) deelonderzoek en bij de 

uitvoering ervan.  

3. Onderzoek uitbouw nieuwe werkingsstructuur project  

Doel : de principes van de nieuwe werkingsstructuur (cfr. punt 5.5) detailleren en draagvlak 

geven door (bilateraal) overleg in functie van mogelijke implementatie vanaf 2014; in hoofdzaak 

betreft dit de werkwijzen voor de SRN-netwerkstuurgroep als valideringsorgaan en de 

samenstelling en werkwijzen (ritme, agendabepaling, …) van de nieuwe strategische 

projectstuurgroep 

 

Aanpak : op basis van sneuvelnota‟s over beide onderdelen wordt, na bespreking in de 

kerngroep uitvoering, waar nodig bilateraal overleg met (beleidsmensen van) SRN-partners 

gevoerd om op basis daarvan tot ontwerpvoorstellen te komen. Deze worden, na aftoetsing in 

de kerngroep uitvoering, in een SRN-netwerkstuurgroep in 2013 naar alle SRN-partners 

teruggekoppeld en op basis van die bespreking waar nodig bijgesteld om in een 

daaropvolgende SRN-netwerkstuurgroep te worden gevalideerd 

 

Timing : 2013 

 

Mogelijke trekker, betrokkenen en uitvoerder : het Projectbureau Gentse Kanaalzone is de best 

geplaatste instantie voor het trekken en de actiegerichte uitvoering van dit deelonderzoek, en 

de kerngroep uitvoering om dit te begeleiden. 
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4. Onderzoek en uitbouw van een kanaalleefbaarheidsfonds  

Doel : de principes van dit instrument (cfr. punt 5.4) detailleren, draagvlak geven en 

operationaliseren in functie van oprichting en opstart vanaf 2014; de belangrijkste te 

operationaliseren elementen betreffen de juridische, werkings- en financiële structuur van dit 

nieuwe instrument en de afstemming van precieze taken / werkterreinen ervan ten opzichte van 

de reguliere activiteiten van de bevoegde overheden; het kanaalleefbaarheidsfonds zal zich 

gelet op de aard van de problematieken vooral richten op delen van Evergem en Zelzate 

 

Aanpak : de klemtoon ligt op het financieringssysteem (zowel de middelenwerving als de 

middelenbesteding) en de besluitvorming in dit PPS-samenwerkingsverband. Het aangezette 

overleg met private partners wordt verder gezet en waar nodig onderbouwd met juridische en/of 

financiële adviezen en met (verder) (bilaterale) overleggen met beleidsmensen van SRN-

partners. Gelet op de aard en het belang van dit instrument wordt de go – no go–beslissing 

hierover een van de eerste zwaarwegende agendapunten voor de nieuwe strategische 

projectstuurgroep 

 

Timing : deze is mede afhankelijk van de evoluties bij private partners, maar gemikt wordt op 

afronding van dit deelonderzoek eind 2013 

 

Mogelijke trekker, betrokkenen en uitvoerder : het Projectbureau Gentse Kanaalzone is de best 

geplaatste instantie voor het trekken en de actiegerichte uitvoering van dit deelonderzoek, en 

de kerngroep uitvoering om dit te begeleiden. 

5. Onderzoek en uitbouw van een gebiedsgerichte leefbaarheidsbeheerder 

Doel : de principes van dit instrument (cfr. punt 5.4) detailleren, draagvlak geven en 

operationaliseren in functie van oprichting en opstart vanaf 2014; de belangrijkste te 

operationaliseren elementen betreffen de juridische, werkings- en financiële structuur van dit 

nieuwe instrument en de afstemming van precieze taken / werkterreinen ervan ten opzichte van 

de reguliere activiteiten van de bevoegde overheden 

 

Aanpak : de klemtoon ligt op de organisatie van het gezamenlijk beheer van koppelings-

gebieden en groen raamwerk ; de financiering van dit gezamenlijk beheer wordt evident ook in 

beeld gebracht. 

Op basis van sneuvelnota‟s wordt, na bespreking in de kerngroep uitvoering, waar nodig 

bilateraal overleg met (beleidsmensen van) SRN-partners gevoerd om op basis daarvan tot 

ontwerpvoorstellen te komen. Deze worden, na aftoetsing in de kerngroep uitvoering, in een 

SRN-netwerkstuurgroep in zomer of najaar 2013 gevalideerd 

 

Timing : deze is mede afhankelijk van de evoluties bij de overheidspartners, maar gemikt wordt 

op afronding van dit deelonderzoek eind 2013 

 

Mogelijke trekker, betrokkenen en uitvoerder : het Projectbureau Gentse Kanaalzone is de best 

geplaatste instantie voor het trekken en de actiegerichte uitvoering van dit deelonderzoek, en 

de kerngroep uitvoering om dit te begeleiden. 

6. Onderzoek toekomstbeeld Klein-Rusland 

Doel : vertrekkende vanuit enerzijds de huidige SRN-optie tot opwaardering van Klein-Rusland 

als kanaalwoonwijk en het moeizame bekomen van effectieve verbeteringseffecten daarvoor op 



OMGEVING –18/02/2013 - 09099_SRP_TK_53[1].docx 

38 

het terrein, en anderzijds vanuit verschillende (bovenlokale) infrastructuren die zich mogelijk op 

langere termijn in de omgeving van dit woonwijkje aandienen (met de kanaalverdieping en de 

Vlaamse havenspoorlijn als belangrijkste), inventariseren van de verschillende mogelijke 

ontwikkelingperspectieven, evalueren van de kansen om te komen tot de vooropgestelde 

heropwaardering van Klein-Rusland en uitwerken van een meer gedetailleerd en krachtig 

actieprogramma daarvoor dat in het middellange en/of langetermijnactieprogramma voor de 

kanaalzone kan worden ingeschoven, en tot gebiedsgericht geïntegreerde plansuggesties voor 

de bovenlokale infrastructuren naar de bevoegde (hogere) overheden. In dit deelonderzoek 

staat (ruimtelijke) integratie van de verschillende ontwikkelingen voorop en nog niet de 

gedetailleerde technische, beleidsmatige en financiële uitwerking ervan, maar evident dienen 

deze aspecten op hun hoofdlijn wel mee bekeken. 

 

Aanpak : dit langetermijndeelonderzoek wordt noodzakelijkerwijze in opeenvolgende stappen 

van toenemende detaillering, met tussentijdse keuzemomenten daarover, en doorheen opmaak 

en onderzoek van meerdere ontwikkelingsscenario‟s uitgevoerd. 

Op basis van de thans aanwezige beleidopties, en inschatting van de consequenties daarvan 

en een prognose van de verdere evolutie van Klein-Rusland vanuit de actuele situatie en 

actieprogramma, wordt in een eerste fase het geheel van de ontwikkelingen geïnventariseerd, 

waar mogelijk gekwantificeerd, qua consequenties in kaart gebracht en voor zover mogelijk 

samengevat in uiteenlopende ontwikkelingsscenario‟s, die in een volgende fase worden 

opgeladen, onderzocht (onder meer met ontwerpend onderzoek) en op hoofdlijn afgewogen. 

Waar nodig wordt hiervoor technisch-financiële of sociologische-trend informatie bij middel van 

expertadviezen ingebracht. 

 

Timing : dit deelonderzoek is belangrijk, maar minder aan tijd gekoppeld en wordt vooral met 

erg veel zorg uitgevoerd; er wordt dus de nodige tijd in de periode 2013 – 2016 voor 

uitgetrokken  

 

Mogelijke trekker, betrokkenen en uitvoerder :  

gelet op het geïntegreerde karakter en de menging van lokale en bovenlokale problematieken 

treedt het Projectbureau Gentse Kanaalzone best als trekker van dit deelonderzoek op; 

 een begeleidende werkgroep bestaat in hoofdzaak uit Zelzate, Havenbedrijf, AMT, AWV, 

Infrabel, Agentschap Wonen, RWO-Afdeling Ruimtelijke Planning aangevuld met een of 

meerdere leefbaarheidsdeskundigen waaronder de sociaal bemiddelaar;  

dit onderzoek wordt best uitbesteed (waarschijnlijk in een hoofdopdracht die waar nodig nadien 

wordt aangevuld met gerichte nevenopdrachten en expertadviezen). 

7. Opmaak praktijkgericht overzicht en vademecum (geldende plannen en 

afspraken voor wegen, openbare verlichting, groen, gebouwen, 

constructies, openbaar domein)  

Doel : het bundelen en waar nodig evt. uitklaren of nader uitwerken / uitpraten van de doorheen 

de voorbije periode opgebouwde en verworven thans van toepassing zijnde gezamenlijke 

beleidsopties en ontwerpinzichten in de kanaalzone, ten behoeve van huidige en toekomstige 

beleidsmensen, dossierbeheerders, ontwerpers en uitvoerders. Dit praktijkgericht vademecum 

vertaalt de opties uit „Wel-varende kanaalzone‟ en heeft voldoende oog voor de verbetering van 

de beeldkwaliteit van het gebied. Het wordt in dit deelonderzoek als een eenmalige publicatie 

(tekst, beelden, waarschijnlijk ook ondersteunende technische tabellen) in brochurevorm en pdf 

uitgewerkt. Allicht dienen (onderdelen ervan) in de toekomst nog ooit geactualiseerd; de wijze 

waarop dit zal gebeuren wordt doorheen dit deelonderzoek onderzocht en bepaald; de evt. 

actualisaties zelf vallen buiten dit deelonderzoek.  



OMGEVING – 18/02/2013 - 09099_SRP_TK_53[1].docx 

39 

 

Aanpak : op basis van een inventarisatie en selectie van de elementen (beleidsopties en 

beleidsplannen voor het geheel of voor delen, werkwijzen, contactpunten, te raadplegen 

gegevensbronnen, …) die belangrijk zijn om naar nieuwe betrokkenen over te dragen, wordt de 

structuur van het praktijkgericht vademecum en de best werkbare vorm van de verschillende 

delen daarin (loutere publicatie, databank, voorbeeldenbank, …) bepaald. Op basis hiervan 

worden de onderdelen uitgewerkt. Waar er substantiële verder uit te klaren of uit te praten 

punten opduiken, wordt teruggekoppeld naar de kerngroep uitvoering of evt. naar de vroegere 

werkgroepen die een bepaald document hebben voorbereid. Het ontwerp-vademecum wordt 

gepresenteerd en op hoofdlijn afgetoetst in de SRN-netwerkstuurgroep. 

 

Timing : 2013 - 2014 

 

Mogelijke trekker, betrokkenen en uitvoerder : het Projectbureau Gentse kanaalzone is trekker 

van dit deelonderzoek;  

een apart werkgroepje van technische projectmedewerkers van de verschillende partners 

begeleidt mee het deelonderzoek;  

het wordt uitgevoerd door hetzij een taskforce van communicatie-ambtenaren van gemeenten 

en Havenbedrijf (ook deze van de Dienst Stedenbouw van Gent), hetzij uitbesteed. 
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III. Samenvatting  

 

 

Dit derde deel vat de essentie van de beide voorgaande delen samen. 

 

Dit evaluatie- en perspectievendocument blikt terug op en trekt lessen uit de projectwerking in 

de Gentse kanaalzone van de voorbije twee decennia en geeft van daaruit de focus voor het 

volgende decennium, de periode 2013 - 2021. 

Evaluatie 

Uit de evaluatie wordt geconcludeerd dat het hoofddoel van geïntegreerde gebiedsgerichte 

uitbouw van de kanaalzone nog steeds overeind staat, ook voor de komende periode. 

Na 20 jaar heeft de samenwerking in het netwerk belangrijke en goede resultaten behaald : 

- de onzekerheid voor dorpen en bedrijven is weg en dit heeft beide een goede impuls 

gegeven 

- de vrachtwagenproblematiek in de dorpen is grotendeels opgelost 

- bijna alle onleefbare woonsituaties zijn weggewerkt en dit op een goede, planmatige en 

communicatieve wijze met telkens een goed georganiseerd aanbod van degelijke 

alternatieven en met een zeer goede sociale begeleiding, voorzien in en dankzij het sociaal 

begeleidingsplan Gentse Kanaalzone 

- de lijn waarin de koppelingsgebieden, de mobiliteit en de haventerreinen in het gebied 

verder zullen ontwikkelen is uitgezet en vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen, 

raamplannen en goede praktijkvoorbeelden; deze lijn moet de komende periode met de 

middelen en menskracht die beschikbaar zijn stelselmatig verder worden uitgevoerd en 

afgewerkt 

- het Project Gentse Kanaalzone is uitgegroeid tot een voorbeeldproject qua bekomen 

draagvlak, uitgebouwde en gecontinueerde bewonerswerking, gevonden samenhang en 

evenwicht in een sectoroverschrijdende werking, consequente uitvoering en versnelling van 

uitvoering, maar het krijgt in vergelijkbaar complexe gebieden in Vlaanderen helaas geen 

navolging. 

Er wordt dus best gestadig verder in dezelfde richting gewerkt. Verdere continuïteit in de 

projectwerking is voor alle actoren immers erg belangrijk. 
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Toekomstperspectieven 

Volgende lijnen voor de projectwerking Gentse kanaalzone staan vanuit voorgaande evaluatie 

voorop : 

- gelet op de ontwikkelde samenhang in het netwerk en de bereikte resultaten op het terrein 

wordt het Project Gentse Kanaalzone alvast ook de volgende periode tot de opening van de 

nieuwe zeesluis (2018 – 2021) verder gezet 

- de hoofdlijnen van de visie en de gewenste ruimtelijke structuur uit „Wel-varende 

kanaalzone‟ blijven behouden; op ondergeschikte punten worden actualiseringen 

aangebracht 

- de hoofdlijnen van het actieprogramma voor de middellange termijnperiode uit „wel-varend 

kanaalzone‟ blijven behouden; het wordt geactualiseerd en de prioriteiten worden 

aangescherpt 

- de projectstructuur wordt aangepast en verbeterd: de SRN-stuurgroep wordt klankbord en 

valideringsorgaan, er komt een nieuwe strategische projectstuurgroep. 

 

Hoofdmotto‟s van de verbetervoorstellen zijn : 

- voor de aspecten methodiek, werkwijzen en instrumenten, structuur is het hoofdmotto 

„vlotter en transparanter‟ werken 

- voor de resultaten op het terrein en nieuwe uitdagingen is het hoofdmotto „duurzamer en 

evenwichtig‟ ontwikkelen. 

 

In het middellangtermijnactieplan (periode 2013 – 2021) van de gebiedsontwikkeling Gentse 

kanaalzone worden negen prioriteiten gelegd; navolgend zijn deze als beslispunten voor de 

SRN-netwerkstuurgroep weergegeven.  

Daarbij wordt voor de eerstkomende jaren op een afgelijnd aantal quick wins gemikt die de 

vorderingen van het project in de verf zullen zetten; navolgend zij deze eveneens als 

beslispunten voor de SRN-netwerkstuurgroep weergegeven. 

 

In functie van de vooropgestelde toekomstperspectieven voor het project en de kanaalzone, 

worden volgende deelonderzoeken opgestart: 

- evaluatie van de raamplannen R4 i.f.v. nieuwe ontwikkelingen 

- opstart en aanpak van een leefbaarheidsbarometer Gentse kanaalzone 

- onderzoek uitbouw nieuwe werkingsstructuur project  

- onderzoek en uitbouw van een kanaalleefbaarheidsfonds 

- onderzoek en uitbouw van een gebiedsgerichte leefbaarheidsbeheerder 

- onderzoek toekomstbeeld Klein-Rusland 

- opmaak praktijkgericht vademecum (voor wegen, openbare verlichting, groen, gebouwen, 

constructies, openbaar domein).  
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Beslispunten voor SRN-netwerkstuurgroep 

Vanuit op de hoofdlijn positieve evaluatie van de voorbije twintig jaar, wordt de werking van het 

Project Gentse Kanaalzone ook de komende periode (alvast tot 2021) verdergezet. De 

projectstructuur wordt daarvoor verbeterd: de SRN-stuurgroep wordt klankbord en 

valideringsorgaan, er komt een nieuwe strategische projectstuurgroep.  

 

Volgende negen prioriteiten worden in het middellangtermijnactieplan (periode 2013 – 2021) 

van de gebiedsontwikkeling Gentse kanaalzone gelegd : 

 

- mee ondersteunen en bewerkstelligen van de nieuwe zeesluis 

- de algehele verbetering van het collectief vervoer in hele havengebied, in het bijzonder 

langs Kennedylaan naar Zelzate 

- stimuleren van een grondige verbetering van de exploitatie van het goederenspoorvervoer 

om beoogde modus-verschuiving naar een aandeel van 15 % te kunnen opvangen 

- de realisatie van 189 ha natuurkerngebieden ten behoeve van de rechtszekerheid van de 

Gentse haven en verdere realisatie van het groen raamwerk 

- de verdere inrichting van alle koppelingsgebieden, met blijvende aandacht voor hun 

bufferende rol en met beheersstructuur voor alle koppelingsgebieden 

- de raamplannen van de R4‟s evalueren en verder uitvoeren 

- het stimuleren en faciliteren van een beduidend hogere hernieuwbare energieproductie 

- het toekomstbeeld van Klein-Rusland helder krijgen en in functie daarvan een aangepast 

actieprogramma opmaken 

- versnelde realisatie van leefbaarheidsacties in Zelzate (heraanleg doortocht stadsstraat, 

goede afwerking gipsberg, inrichting van de drie koppelingsgebieden, oplossing 

vrachtwagenproblematiek, …) en eventuele nieuwe acties (park Zelzate, busstation, …). 

 

Om de sense of urgency in de gebiedsontwikkeling te onderstrepen wordt voor de 

eerstkomende twee jaar volgend afgelijnd pakket aan zeker te realiseren quick wins 

vooropgesteld : 

 

- voorkeursbesluit van de Vlaamse regering over de locaties voor de natuurdoelstelling en 

plenaire vergadering voor het betreffende RUP als cruciale voorbereidende stappen naar 

realisatie op het terrein 

- realisatie van de nieuwe projecten groen raamwerk 2012 

- realisatie bufferberm op zuidrand bedrijventerrein Rieme-noord 

- realisatie knooppunt Kosmos met bijhorende fietstunnels op R4-oost 

- realisatie knooppunt Langerbruggestraat op R4-oost 

- aanleg geluidsbermen of –schermen in Evergem-dorp en voorbereiding van deze in Sint-

Kruis-Winkel 

- oplossen doorgaand vrachtverkeer in Zelzate en Kerkbrugge-Langerbrugge 

- realisatie ontsluitingsweg Gentweg 

- aanvang realisatie en afwerking koppelingsgebieden Doornzele-noord en Rieme-zuid 

- herlokalisatie voetbalveld St-Kruis-Winkel 

- dorpskernvernieuwing in St-Kruis-Winkel, Mendonk en delen van Oostakker. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1 – gebruikte afkortingen 
 

AGNAS  Afbakening van de Gebieden van de Natuurlijke en Agrarische Structuur 

AMT   Agentschap Maritieme Toegang 

AWV   Agentschap voor Wegen en Verkeer 

KGT   Besluitvormingsproces Kanaal Gent-Terneuzen 

MOW   Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

NMBS   Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen 

PGK   Project(bureau) Gentse Kanaalzone 

POM-O-Vl  Provinciale OntwikkelingsMaatschappij Oost-Vlaanderen 

PROVAG  Projectvereniging voor aanvullend grondbeleid in de Gentse kanaalzone 

ROM-project Ruimtelijke Ordening en Milieu-project 

RUP   ruimtelijk uitvoeringsplan 

RWO   Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 

SRN   SubRegionaal Netwerk Gentse Kanaalzone 

SRO-Gent  Sub-Regionaal Overlegorgaan voor het Gentse zeehavengebied 

STAM   STAdsMuseum Gent 

VeGHO  Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen 

VLM   Vlaamse LandMaatschappij 

W&Z   Waterwegen en Zeekanaal nv 
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Bijlage 2 - deelnemende actoren in het project | de 
stuurgroep van het Subregionaal Netwerk Gentse 
kanaalzone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3 – deelnemers interviews en workshops 

Geïnterviewde personen (februari – mei 2012) 

Stad Gent RUMODO Reginald Claeys 

 Schepen leefmilieu en RO Tom Balthazar 

Gemeente Evergem burgemeester Erik De Wispelaere 

 secretaris Marnix Baetslé en Marc 

Debleeckere 

Gemeente Zelzate burgemeester Freddy De Vilder 

 secretaris Willy de Meyer 
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Provincie gouverneur André Denys 

 gedeputeerde Mark De Buck 

 provincieraadslid Jef Van Pée 

Havenbedrjif  Daan Schalck 

  Katty Bernard 

Vlaamse overheid AWV Peter De Backer 

 AMT Freddy Aerts en 

Frederik Buffel 

 Afdeling haven en waterbeleid Ilse Hoet 

 Afdeling Algemeen beleid Jan Hemelaer 

 Kabinet Hilde Crevits Filip Boelaert 

 ANB Thomas Defoort en 

Roel Vanhaeren 

Bewonersgroepen Via bevoorrechte getuigen Zie contacten 

nieuwsbrief 

Economische actoren Arcelor Ronald Mortier 

 Vegho Roger De Croock 

Natuurbewegingen Natuurpunt Peter Symens 

Landbouw Boerenbond Peter Van Bossuyt 

Deelnemers workshop deskundigen (20 april 2012) 

Naam Voornaam Organisatie 

Albrechts Louis KU Leuven 

Baelus Jan OMGEVING cvba 

Buffel Frederik Departement MOW 

De Bock Veerle Provincie Oost-Vlaanderen 

De Mulder Frank Provincie Oost-Vlaanderen 

Gevaert Mieke Projectmanagement Eiland Zwijnaarde 

Moerman Alain Provincie Oost-Vlaanderen 

Mortier Peter Havenbedrijf Gent AGH 

Torfs Frederika Provincie Oost-Vlaanderen 

Van den Broeck Jef KU Leuven 

Van Nieuwerburgh Leen Vlaamse Landmaatschappij 

Van Parys Peter Havenbedrijf Gent AGH 

Van Wesenbeeck Philippe Stad Gent 

Voets Joris Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen 

Walters Saskia Havenbedrijf Gent AGH 

Deelnemers workshop intensief betrokkenen (27 april 2012) 

Naam Voornaam Organisatie 

Baelus Jan OMGEVING cvba 

Bosmans Robert Stad Gent 

Buffel Frederik Departement MOW 
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Crombez Bart Agentschap Wegen en Verkeer 

De Bock  Veerle Provincie Oost-Vlaanderen 

De Vreese Marijke Havenbedrijf Gent AGH 

Denolf Anneleen Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 

Dhondt Ine Departement RWO 

Govaert Barbara Stad Gent 

Lievens Joke Departement MOW 

Moerman Alain Provincie Oost-Vlaanderen 

Reygaerts Kevin Bewonersgroep Mendonk - Sint-Kruis-Winkel 

Steuperaert Erik Bewoners omgeving Hoge Weg 

Taelman Elisa Havenbedrijf Gent AGH 

Torfs Frederika Provincie Oost-Vlaanderen 

Van de Woestyne Corry Gemeente Evergem 

Van Hamme Hubert Bewonersgroep Rieme 
Van 
Nieuwerburgh Leen Vlaamse Landmaatschappij 

Van Poucke Marieke Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 

Van Severen Peter VEGHO 

Van Vosselen Astrid Departement MOW 

Vandewiele Hannelore Agentschap voor Natuur en Bos 

Verfaillie Lieve Sociaal Bemiddelaar voor Vlaamse Zeehavens  

Walters Saskia Havenbedrijf Gent AGH 
 

 

 

Bijlage 4 - terugkoppeling van de perspectieven naar 
de evaluatie 

 

Evaluatiepunten    overeenkomstig perspectief /actie 

 

hoofddoel 

nog steeds overeind, ook voor komende periode    behouden 

 

hoofdlijn projectwerking, … maar alles kan beter: 

. „collectief geheugen‟ project goed bewaren    - - 

  en beter doorgeven 

. veel sterkere beeldvorming en communicatie over   communicatie mee hoofdtaak 

  aanpak en resultaten     projectbureau 

. uitklaring interne structuur     nieuwe structuur 

. versteviging band met Vlaanderen (gebiedsgerichtheid) introducties / vademecum 

. sterkere, meer structurele betrokkenheid drie  mee in kerngroep uitvoering 

  gemeenten en provincie 

. versnellen leefbaarheidacties    enkele quick wins 

. gebiedsgericht budget voor niet-generieke    kanaalleefbaarheidsfonds 

  maar wel noodzakelijke acties 

. meer krachtdadige projectwerking: scherpere   acht prioriteiten 

  prioriteiten) 
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. altijd gebiedsgerichte regiefunctie nodig   voorbereiding daarvan is actie 

. nieuwe uitdagingen aanpakken    acht uitdagingen, mede voor 

          te bereiden in deelonderzoeken 

 

andere evoluties buiten de projectwerking 

. belangrijke randvoorwaarden economische ontwikkeling  

  kanaalzone verder uitbouwen (scholing en instroom  

  werknemers, kennisontwikkeling nieuwe industriële  

  activiteiten, wegwerken allerlei grensbarrières, …)  - - 

 

methodiek 

. strategisch plan en gewenste ruimtelijke structuur   communicatie mee hoofdtaak 

  te weinig ruimer gecommuniceerd / uitgestraald  projectbureau 

 

resultaten op het terrein 

. leefbaarheid dorpen nog niet overal echt goed  prioritaire acties voorzien 

. landschap en uitzicht nog niet echt aantrekkelijk  - - 

. verkeerslawaai en fijn stof blijven probleem    prioritaire acties voorzien 

. ontsluiting en buffering nieuwe bedrijventerreinen   prioritaire acties voorzien 

  veelal te laat 

. in zelzate nog nauwelijks iets gerealiseerd + blijft   aantal prioritaire acties voorzien 

  doorsneden door infrastructuur 

. combinatie van zeehaven en binnenvaarthaven sterker  - - 

  uitbouwen en helderder positioneren 

. goederenspoorvervoer blijft achter op groeiverwachtingen  prioritaire actie voorzien 

. vrees voor sluikverkeer in zelzate en evergem als   deelonderzoek voorzien 

  bij dubbele tractaatweg & in evergem en oostakker door  

  afsluiting R4-knooppunten versus nieuwe woonontwikkeling 

 

nieuwe uitdagingen voor de kanaalzone 

. binnenvaartinfrastructuur      op te nemen door partners 

. toekomstbeeld (omgeving) klein-rusland helder krijgen prioritaire actie en  

          deelonderzoek voorzien 

. potentie warmtereststromen actief benutten   als actie opgenomen 

. sifferverbinding vrijwaren en verder voorbereiden   als uitdaging benoemd 

. afbakening natuurkerngebieden     prioritaire actie voorzien 

. klimaatproblematiek : CO2-uitstoot verlagen /   als uitdaging benoemd 

  hemelwatersysteem verbeteren 

. nieuwe langetermijnvisie 2018-2050 voor de kanaalzone  als uitdaging benoemd 

 

gewenste ruimtelijke structuur kanaalzone   op hoofdlijn behouden,  

          lichte actualisering 

 

werkwijzen en instrumenten 

. duidelijker prioriteiten stellen    acht prioriteiten benoemd 

. provag: gebiedsspecifieke noden zijn ruimer  onderzoek oprichting  

           leefbaarheidsbeheerder  

. cumulatie van problemen binnen de algemene   kanaalleefbaarheidsfonds 

  vlaamse regels veelal uit de boot 

. de „startingrepen‟ als signaal naar bewoners   quick wins voorzien 

. instrument „geïntegreerd ontwerp‟     als hernieuwde actie benoemd 
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. instrument „gezamenlijke dossiervoorbereiding‟   als hernieuwde actie benoemd 

 

projectstructuur 

. besluitvormingstructuur in het netwerk onduidelijk   nieuwe structuur 

  geworden   

 

 
 
Bijlage 5 – overzichtstabel realisatie van de (zeer) 
kortetermijnacties 
 

De stand van zaken van de (deel)acties uit het actieprogramma van 2007 op 1 augustus 

(zomer) 2012 is in navolgende overzichtstabel weergegeven. Ook zijn enkele nieuwe acties, die 

niet in het actieprogramma voorkomen maar die ondertussen wel zijn opgestart en in het 

jaarverslag 2011 worden besproken, mee opgenomen; in de cijfermatige analyse van de 

gerealiseerde acties zijn deze niet mee ingeteld. Dezelfde indeling en nummering als in het 

actieprogramma zijn gebruikt. 

 

Voor de acties die in 2007 zijn aangeduid als te realiseren ‘nu’ of op (zeer) korte termijn is de 

stand van zaken weergeven, alsook voor andere acties die ondertussen reeds zijn opgestart. 

De stand van zaken wordt weergegeven in zeven categorieën van stappen : 

0. nog niet opgestart of terug stilgelegd (ook stopgezette acties vallen onder deze 

categorie) 

1. voorbereiding van de actie is lopende; veelal betreft dit de eerste, meer algemene 

voorbereidingen en studies voor de actie 

2. over de planningscontext van de actie is beslist (veelal betreft dit het kader van een 

RUP)  

3. over de effectieve realisatie van de actie is beslist; onder deze categorie horen ook de 

acties waarvoor de concrete voorbereidingen zoals opbouw bouwplannen lopende en 

ver gevorderd zijn 

4. in realisatie 

5. in afwerking: dit betreft de acties in realisatie die grotendeels klaar zijn, maar waaraan 

nog kleinere onderdelen moeten worden afgewerkt. Ook continu doorlopende acties 

(bijv. toepassing van bepaalde werkwijzen) worden veelal mee in deze categorie 

opgenomen 

6. uitgevoerd.  

 

De tabel geeft de acties uit het actieprogramma van 2007 weer zoals ze in het strategisch plan 

zijn benoemd, met de daar gebruikte beschrijving, trekker, vooropgestelde timing; achterhaalde 

elementen hierin zullen bij de komende actualisering worden bijgesteld.  

De aanduidingen in deze tabel van de periode waarin de acties bij voorkeur uitgevoerd (en 

afgerond worden) volgen grosso modo volgende indeling :  

- zeer korte termijn (tot 2008), zkt 

- korte termijn (tot 2012), kt 

- middellange termijn (tot 2018), mlt en  

- lange termijn (tot ca. 2030, lt).  

De aanduiding zlt, zeer lange termijn komt bij sommige acties voor, maar valt buiten de 

tijdshorizon van het strategisch plan. 


