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Beste lezer,

 
De lente is in het land! Tijd om onze benen te 
strekken.

De Moervaartvallei en Doornzele Dries zijn mooie 
plekjes natuur die u wellicht kent, maar wist u 
dat u ook in de koppelingsgebieden - dat zijn 
de overgangsgebieden tussen de dorpen en de 
haventerreinen - kan gaan wandelen, lopen, 
fietsen, paardrijden, …

In deze nieuwsbrief ontmoet u enkele bewoners 
uit Desteldonk die elk op hun manier de 
koppelingsgebieden rond Desteldonk gebruiken. 
Voor veel andere koppelingsgebieden liggen de 
plannen klaar. De gebieden aan het Kluizendok 
worden dit jaar ingericht en de andere 
koppelingsgebieden volgen.

Wie zit hierachter, hoor ik u vragen? De Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM). Zij is de drijvende kracht 
achter de inrichting van de koppelingsgebieden.  
Zij doet dit in opdracht van de kanaalzonepartners: 
de Vlaamse overheid, de Stad Gent en de 
gemeenten Evergem en Zelzate, het Havenbedrijf 
Gent en de provincie.

Hebt u vragen of waardevolle suggesties voor 
de koppelingsgebieden in uw buurt? Aarzel dan 
niet om contact op te nemen met de Vlaamse 
Landmaatschappij. Want wat zij doen, doen zij 
voor u. En daarom appreciëren zij uw inbreng. 

Jan Briers

Gouverneur
Voorzitter Stuurgroep  
Project Gentse Kanaalzone

Milieuklachten  
meldpunt

Bel gratis: 0800 92 999
Ondervindt u geur-, stof- of geluidshinder 
door de haven- en industriële activiteiten  
in de kanaalzone? 
Meld uw klacht via het gratis nummer  
0800 92 999. U kan er dag en nacht  terecht.

Een  groen verhaal
voor de haven



Gentse Kanaalzone
Project

2

Koppelingsgebieden

1  Het plan voor koppelingsgebied Sint-Kruis-Winkel-Zuid langs de Oude 
Moervaart doorliep de voorbije maanden een adviesprocedure:  
u kon als burger uw opmerkingen formuleren. Momenteel wordt op basis 
van die adviezen een eindvoorstel opgemaakt. 

 De stad Gent zorgt hier voor nieuwe voetbalterreinen voor FC Sint-Kruis-
Winkel. Ten zuiden van deze voetbalzone, langs de waterloop Hoofdgeleed, 
wordt een natuurzone ingericht. Deze zal spontaan evolueren tot een elzen-
wilgenbosje dat voor de buffering zal zorgen. Het gebied wordt verbonden 
met een wandeldijk in de richting van de Oude Moervaartarm, waarlangs 
een wandel- en een ruiterpad komt dat verbonden wordt met de Spanje-
veerstraat. Het deel van de Oude Moervaartarm met open water zal worden 
uitgebaggerd en wordt voorzien van vissteigers. 

2  Dit voorjaar maken we een inrichtingsplan op voor het koppelingsgebied 
Rieme-Noord. 

 Het zal een groene buffer vormen tussen de dorpskern van Rieme en het 
bedrijventerrein Rieme-Noord. Dit inrichtingsplan is een buitenbeentje want 
er zijn al heel wat bomen, dreven en ook enkele bosjes in het landschap 
aanwezig. Het voorstel van inrichtingsplan wordt afgewerkt in de eerste 
helft van 2014. Daarna kan iedereen zijn suggesties of opmerkingen  
meedelen tijdens de adviesperiode.

 

3  Koppelingsgebied Rieme-Oost ligt op de kop van Rieme vlakbij het kanaal. 
Momenteel splitst de drukke Dordrechtstraat het gebied in twee. In de 
toekomst wordt deze weg vervangen door een secundaire havenweg die 
het havenverkeer van de Christoffel Columbuslaan zal leiden naar de R4. 
Hierdoor kan het koppelingsgebied worden omgevormd tot een groen park. 
Maar voor het zover is, moet er zekerheid zijn over de definitieve plannen 
voor de secundaire havenweg en over de verwerving van de terreinen.

De koppelingsgebieden vervullen een belangrijke functie in de  
Gentse kanaalzone. Ze vormen een groene buffer tussen onze Gentse 
wereldhaven en de omliggende woonkernen. We overlopen graag even 
de koppelingsgebieden waarvoor plannen in opmaak zijn.
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Een groen verhaal  voor de haven

Veilig fietsen van Langerbrugge naar Doornzele 
De koppelingsgebieden Langerbrugge-Zuid 4 , Kerkbrugge-Oost 5 , Doornzele-Zuid 6  en 
Doornzele-Kanaalzijde 7  worden verbonden via een vrijliggend fietspad parallel aan de Doorn-
zeelse Straat.

In Langerbrugge start dit fietspad aan de Langerbruggekaai en wordt via de Kluizense 
Steenweg verbonden met de Gentweg, waar het deel zal uitmaken van een parkzone. Van zodra 
dit plan wordt goedgekeurd zal VLM starten met de aankoop van de betrokken percelen, het 
opmaken van een technische plannen en de aanvraag van een bouwvergunning.

In Kerkbrugge wordt het fietspad gerealiseerd op de bedding van de Hospitaaldreef en wordt 
via een strook langs de voormalige storten van Electrabel verbonden met de gerealiseerde 
bufferberm. Dit pad wordt groen aangekleed wat zorgt voor een buffer ten aanzien van de 
industrie. 

In Doornzele zal het fietspad op de bufferberm verbonden worden met de Wulgestraat. Al 
fietsend langs de Wulgestraat zal je kunnen genieten van een landbouwlandschap met buf-
ferbosjes. Zodra ook dit plan wordt goedgekeurd, kan een concrete planning voor uitvoering 
worden opgemaakt.

Waar de Wulgestraat grenst aan het park Doornzele-Kanaalzijde, wordt de veilige fietsver-
binding gerealiseerd op de voormalige spoorwegbedding. Voor dit inrichtingsplan gaf Vlaams 
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege op 19 augustus 2013 groen licht. 
VLM start dit jaar met de opmaak van technische plannen. Pas na de sanering door OVAM, het 
bekomen van een bouwvergunning en de verwerving van het terrein (nu nog eigendom van de 
Groep Sarens) kan de realisatie starten in 2016. 

In het park wordt een speelbos voorzien (omgeving Zuidledeplein, Terdonk). Aan de zuidzijde 
krijgt het gebied een natuurlijk karakter met veel struikgewas en een nattere open zone.

Situering koppelingsgebieden
blauw = koppelingsgebieden - witte lijn = grens havengebied
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GENT

ZELZATE
Koppelingsgebieden waarvoor 
de plannen in opmaak zijn:
1. Sint-Kruis-Winkel-Zuid
2. Rieme-Noord
3. Rieme-Oost
4. Langerbrugge-Zuid
5. Kerkbrugge-Oost

6.	 Doornzele-Zuid
7.	 Doornzele-Kanaalzijde
8.	 Rieme-Zuid
9.	 Doornzele-Noord
10.	Desteldonk-Noord	en	

Desteldonk-Zuid

Voor	de	andere	koppelingsge-
bieden	moet	de	opmaak	van	
plannen	nog	starten.

Fietspad De Nest
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Werken koppelingsgebieden langs Kluizendok 
Rieme-Zuid 8  en Doornzele-Noord  9  starten 

Wat staat er in 2014 op de planning?
Het wordt een druk jaar! We starten de eerste werken voor de uitvoering van de buffer in 
Doornzele en een deel van de buffer in Rieme. 
Daarnaast zal de VLM de nodige gronden langs het Molenvaardeken en de Avrijevaart 
verder aankopen in het kader van de tweede fase van de werken - maar die is pas voorzien 
in 2017. 

2017 is nog heel ver, maar wat gaat er precies gebeuren in de eerste fase?
In Rieme zal de beplanting langs de Spiedamstraat vervangen en aangevuld worden. En 
ten noorden van de Avrijevaart starten we komende winter met de aanplanting van een 
bufferbos.
Het zwaartepunt van de werken ligt dit jaar echter in Doornzele, in het gebied  tussen het 
Molenvaardeken en de Vasco da Gamalaan. 
Langs de Vasco da Gamalaan gaan we immers een vrijliggend betonnen fietspad aanleg-
gen. Deze veilige fietssnelweg wordt verbonden met de dorpskern van Doornzele via het 
Gaverstraatje en het Abdijstraatje. Beide straatjes worden verhard met porfier zodat je er 
vlot over kan fietsen.

Wordt er extra verlichting voorzien langs de fietspaden?
We maken ons sterk dat de bestaande verlichting langs de Vasco da Gamalaan voldoende 
zal zijn om ook het fietspad te verlichten. En ook de bestaande verlichting langs het Abdij-
straatje en het Gaverstraatje blijft behouden.

Komen er ook wandelpaden? 
Na de eerste werken zal je kunnen wandelen van de oude spoorwegbedding via het 
Geuzenhoekstraatje naar de Dries in Doornzele. In de buurt van het Abdijstraatje zal een 
wandelpad worden aangelegd. Wil je even uitrusten, dan zal dat kunnen op een bankje in 
de schaduw van een zomereik. Intussen kunnen de kinderen ravotten tussen avontuurlijke 
betonblokken en struiken.

Dat klinkt allemaal veelbelovend!
En dat is het ook! Als je al even de sfeer wil opsnuiven, moet je maar eens gaan kijken in 
Desteldonk. Daar vind je knooppunten met infoborden, bankjes, betonnen blokken, veel 
bomen en een waterrijke zone. De werken in Doornzele, en ook in andere koppelingsgebie-
den, zullen in dezelfde, herkenbare stijl uitgevoerd worden. Zo weten bezoekers meteen dat 
ze in een koppelingsgebied in de Gentse kanaalzone zijn.

Wat met vragen tijdens de werken?  
Bij de start van de werken wordt er een flyer rondgedeeld. Daarop staan alle contactgege-
vens van de personen die de werken opvolgen en wanneer u hen kan contacteren. 

Leen Van Nieuwerburgh, projectleider bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), 
vertelt wat er gaat gebeuren.

Kluizendok

Doornzele

Plan koppelingsgebied Doornzele-noord, fase 1
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Eindpunt gestuurde boring.
Geen info over het verder verloop van deze kabel.

 Geen info over het verder verloop van deze kabel.
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bosgoed
plantmaat 100/125, gemiddelde plantafstand 1,25m, bosgoed voorzien van netjes met hoogte 40cm
aan te planten in groepen van min. 15st en max.25st
inzaaien met klaver tussen het aan te planten bosgoed
locatie inzaaien met klaver: op aangeven van de leidend ambtenaar

Quercus robur (zomereik)
locatie: Spiedamstraat

Alnus glutinosa (zwarte els)
locatie: langsheen Avrijevaart

hoogstambomen
plantmaat 14/16 met 2 boompalen en wildbescherming
plantput inmengen met fysisch bodemverbeteringsmiddel
plantafstand om de 12 meter

spontane vegetatie ontwikkeling of inzaaien met klaver tussen het aan te planten bosgoed
locatie inzaaien met klaver: op aangeven van de leidend ambtenaar

aanplanten van gemengde heg
omschrijving zie grondplan

droog bos, code: DB
15% Quercus robur (zomereik), 30% Carpinus betulus (haagbeuk), 20% Prunus avium (zoete kers), 10% Betula pendula (ruwe berk),
15% Acer campestre (veldesdoorn) en 10% Prunus spinosa (sleedoorn

droge mantel laag, code: DML
20% Cornus sanguinea (rode kornoelje), 20% Prunus spinosa (sleedoorn), 10% Viburnum opulus (gelderse roos), 20% Sorbus
aucuparia (gewone lijsterbes), 15% Rosa canina (hondsroos) en 15% Euonymus europaeus (wilde kardinaalsmuts)

droge mantel gemengd, code DMG
25% Carpinus betulus (haagbeuk), 25% Acer campestre (veldesdoorn), 25% Prunus spinosa (sleedoorn) en 25% Cornus avellana
(hazelaar)

uitgraven van gracht volgens onderstaande principetekening

4/4 4/4

bodembreedte: 50cm

gracht diepte: 50cm

grens der werken

gemeentegrens
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droog bos boven leidingen, code: DB Leid
25% Prunus spinosa (sleedoorn), 25% Viburnum opulus (gelderse roos), 25% Salix aurita (geoorde wilg) en 25% Rosa canina
(hondsroos)

bestaande Fluxysleiding en Air Products leidingen

5 meter vrije zone voor onderhoud - zone 2x/jaar maaien en afvoeren

boomband - canvas tussen 2 lagen rubber
de 2 palen te oriënteren naar de weg als
maaischade-bescherming

1,00

1,50

1,30

boompaal
diam 7-8cm

geschild
gekruind

gepunt

blokring - iets breder dan boomband

0,70

blokring

boomband

boompaal

rijrichting

2,50

bovenaanzicht

0,70

principedetail: aanplanting hoogstamboom met boompalen

randen plantput: los en grillig
(i.f.v. goede doorworteling)

wildbescherming

RIEME ZUID
INRICHTINGSPLAN EN DWARSPROFIELEN

STAD GENT

GEMEENTE EVERGEM

GEMEENTE EVERGEM

STAD GENT

GEMEENTE
EVERGEM

RIEME ZUID - INRICHTINGSPLAN
schaal 1/2000

Christoffel Columbuslaan

Kluizendok

Rieme

Plan koppelingsgebied Rieme-zuid, fase 1
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Aanplanten bufferbos

Vervangen beplanting 
Spiedamstraat

• Hebt u vragen over de koppelingsgebieden,  
dan kunt u terecht bij: 

 Leen Van Nieuwerburgh, projectleider,  
09 248 56 35, leen.vannieuwerburgh@vlm.be 

Bosbuffer

Tussen het Molenvaardeken en het KLuizendok 
zullen veel bomen worden aangeplant die na 5 à 10 
jaar al een dichte buffer vormen. In de buurt van de 
rotonde ter hoogte van de R4 wordt de buffer niet 
aangeplant, maar zal hij  spontaan ontwikkelen. 
Hier kan de natuur dus zijn gang gaan. 

Nieuw betonnen fietspad

Natte natuurzone langs Molenvaardeken

Langs het Molenvaardeken komt een nattere zone. De 
oever zal er zacht hellend worden afgegraven zodat er riet 
op kan groeien. En dat is een ideale thuis en nestplaats 
voor veel watervogels. In deze zone wordt ook een 
oeverzwaluwwand aangelegd waarin zwaluwen hun nesten 
kunnen maken. 
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Tegen het lijf gelopen in Desteldonk…

Colofon
Projectbureau Gentse Kanaalzone
www.gentsekanaalzone.be
info@gentsekanaalzone.be

Bewonersgroepen, een  
belangrijk aanspreekpunt

• Rieme
 Kamiel Bollaert - 09 344 61 51
 Hubert Van Hamme - 09 344 90 26
 Josiane Van Waesberghe - 0477 24 56 10
 bewonersgroeprieme@telenet.be

• Doornzele en Kerkbrugge- 
Langerbrugge

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

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

• Desteldonk
 Dirk Uyttendaele - 09 355 92 47
 Geert De Pillecyn - 0477 92 59 01

• Muide 
 Marc Franck - 0470 47 45 67 

franckmarc@skynet.be

• Oostakker
 Baudouin Baudoncq - 0477 89 40 20
 Jean-Paul Callewaert - 0479 33 34 25
 Jef Van Pée - 09 355 05 43

• Omgeving Hoge Weg
 Erik Steuperaert - 09 251 05 54
 Chris Vanmeenen - 0496 99 76 41

Al enkele jaren zijn in de Gentse kanaalzone bewonersgroepen actief. Hun 
voorzitters verdedigen de belangen van de inwoners van de kanaaldorpen. Ze 
zijn het aanspreekpunt voor de overheid en voor de burger.

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

Verantwoordelijke uitgever: 
Jan Briers, Gouverneur, 
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Lay-out en druk: Artoos
Gedrukt op: Reprint 115g/m2

Foto’s: Artoos, foto Dirk Minnebo en Dirk 
Uyttendaele : Georges Reynvoet.
Oplage: 32.750 exemplaren

Landbouwgrond gezocht
De Vlaamse Landmaatschappij 

koopt landbouwgrond aan

www.vlm.be

VU: Vlaamse Landmaatschappij, ir. Toon Denys, gedelegeerd bestuurder, Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel - januari 2013
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Regio West
West-Vlaanderen

tino.hellebuck@vlm.be - 050 45 81 22

Oost-Vlaanderen
laurence.devenijn@vlm.be - 09 244 85 42

NUT: RUILGROND aanbieden aan getroffen landbouwers
PRIJZEN: volgens marktwaarde en mogelijks extra stimuli
voor PACHTER en EIGENAAR

INTERESSE ?

Landbouwgrond gezocht
De Vlaamse Landmaatschappij 

koopt landbouwgrond aan

www.vlm.be

Regio Oost
Antwerpen

elly.vanroie@vlm.be - 014 25 83 07
Vlaams-Brabant

heidi.devos@vlm.be - 016 66 52 26
Limburg

tom.vanhaecht@vlm.be - 011 29 87 26

NUT: RUILGROND aanbieden aan getroffen landbouwers
PRIJZEN: volgens marktwaarde en mogelijks extra stimuli
voor PACHTER en EIGENAAR

INTERESSE ?!

!

VU: Vlaamse Landmaatschappij, ir. Toon Denys, gedelegeerd bestuurder, Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel - januari 2013 VU: Vlaamse Landmaatschappij, ir. Toon Denys, gedelegeerd bestuurder, Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel - januari 2013

53520-1309-1012

Hebt u ook al uw weg gevonden naar de heraangelegde koppelingsgebieden rond 
Desteldonk 10 ? De groene buffers zijn in korte tijd uitgegroeid tot trekpleisters 
voor sportievelingen en natuurliefhebbers. We spraken er enkele aan.

Marijke: Sinds de paden er liggen, zijn er 
veel joggers die tijdens de middagpauze 
hun benen strekken. Ook ik ga graag een 
toertje lopen met mijn collega’s. Na zo’n 
middagpauze in het groen zijn de bat-
terijen weer helemaal opgeladen om er 
opnieuw tegenaan te gaan.

Rosette: Ik kom hier dagelijks een fikse wandeling 
doen. Frisse lucht, wat beweging… Dat houdt me 
jong!

Fietser: Ik ga elke dag met de fiets naar het werk. Langs 
de Koemeersweg. Sinds de heraanleg is het hier echt 
veel beter fietsen. Alleen in de vroege winterochtenden 
is het opletten geblazen voor de verkeerspaaltjes die het 
autoverkeer moeten weren. Die zijn dan soms moeilijk 
zichtbaar.

Dirk Minnebo en Dirk Uyttendaele : 
Op vroege ochtenden kan je hier rustig 
genieten van het gekwetter van de vele 
vogels. Sinds het gebied heraangelegd 
is, hebben we hier onder andere al 
groenpootruiter, dodaars, zwarte rood-
staart, kleine plevier en gele kwikstaart 
gespot!


