
Samen werken aan havenontwikkeling

Nieuwsbrief februari 2016

Project
Gentse Kanaalzone
Beste lezer,

Op 22 oktober won het Project Gentse Kanaalzone 
de ISOCARP Award for Excellence 2015. Dat is 
een prestigieuze internationale prijs voor 
ruimtelijke planning. De jury loofde de manier 
waarop de ontwikkeling van de Gentse haven 
verzoend wordt met leefbare dorpen en wijken 
rondom het havengebied. 

We zijn uiteraard zeer opgetogen met deze 
erkenning. Maar ook jij mag terecht trots zijn. 
Het Project Gentse Kanaalzone is immers 
een gemeenschappelijk project van bedrijven, 
gemeenten, werknemers en inwoners. Het 
is óns project. Samen maken we de Gentse 
haven dynamischer, mooier, rijker en 
leefbaarder… en dat is ook de jury van de 
ISOCARP Award for Excellence niet ontgaan. 

In elk project heb je ‘trekkers’ nodig.  
Mensen die zich er dag in dag uit voor inzetten. 
Mensen die anderen in beweging zetten en 
motiveren. Vandaag zetten we er graag 3 in de 
kijker. Maak kennis met Ann, Leen en Daan. Zij 
vertellen wat zij doen om van de kanaalzone een 
betere plek te maken. 

Jan Briers

Gouverneur
Voorzitter Stuurgroep  
Project Gentse Kanaalzone

Milieuklachten  
meldpunt

Bel gratis: 0800 92 999
Ondervind je geur-, stof- of geluidshinder 
door de haven- en industriële activiteiten  
in de kanaalzone? 

Meld jouw klacht via het gratis nummer  
0800 92 999. Je kan er dag en nacht terecht.

PROJECT GENTSE  
KANAALZONE
achter de schermen
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Foto: Wandeling door het koppelingsgebied Doornzele-noord 
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Werken aan duurzaam,  
vlot en veilig verkeer
Ann Velghe, Agentschap Wegen en Verkeer 
Oost-Vlaanderen: “Het Agentschap Wegen 
en Verkeer zorgt voor veilig en vlot verkeer in 
Vlaanderen.”

In de drukke Gentse Kanaalzone hebt u daar 
een vette kluif aan. 
“Jazeker! Vooral de R4 West (dat is het stuk R4 
tussen Wondelgem en Zelzate) en de R4 Oost 
(beter gekend als de Kennedybaan) spelen daar 
een belangrijke rol. Er bestaan al lang plannen 
om hen om te bouwen tot primaire wegen. Nu 
maken we die plannen waar. Kruispunten met 
verkeerslichten zullen verdwijnen. De 
belangrijkste maken plaats voor bruggen of 
onderdoorgangen. Enkele minder drukke wegen 
die nu nog rechtstreeks aansluiten op de R4, zoals 
de Hoogstraat in Evergem, zullen dat in de toekomst 
niet meer doen. En langs de hele R4 komt veilige 
fietsinfrastructuur met op verschillende plaatsen 
fietstunnels of -bruggen.” 

Leen Van Nieuwerburgh, 
Vlaamse Landmaatschappij

“  Deze winter  
worden in Rieme  
en Doornzele 

 100 000 bomen  
en struiken  
aangeplant. ”

Ecologische oevers 
Molenvaardeken

Hoe worden zo’n grote wegenwerken 
gepland? 
“Er zijn al verschillende knooppunten omgebouwd 
(het Ovaal van Wippelgem en de knoop aan 
de Skaldenstraat bijvoorbeeld) of in ombouw 
(Langerbruggestraat/R4). De resterende kruispunten 
op de R4 West en Oost worden gebundeld in één 
project. Dat zal een samenwerking zijn tussen de 
overheid en private bedrijven, namelijk aannemers 
voor de uitvoering en banken voor de financiering. 
We hebben op dezeflde manier gewerkt voor de  
aanleg van het stuk R4 aan het voetbalstadion en 
dat liep zeer vlot. Het immense project zit nu nog in 
de studiefase. De werken zullen ten vroegste in 2019 
starten.”

Meer info?  www.wegenenverkeer.be/R4WO

Ann Velghe, Agentschap Wegen 
en Verkeer Oost-Vlaanderen

“ Kruispunten  

met verkeerslichten zullen 

verdwijnen en plaatsmaken 

voor bruggen en  

onderdoorgangen. ”

Aangename buffers  
voor bewoners = 
koppelingsgebieden
Leen Van Nieuwerburgh, Vlaamse 
Landmaatschappij: “In 2004 kreeg de Vlaamse 
Landmaatschappij van de Vlaamse regering 
de opdracht om de koppelingsgebieden in de 
Gentse Kanaalzone in te richten. Zo legden we 
bijvoorbeeld onlangs de ecologische oevers van 
het Molenvaardeken aan in het koppelingsgebied 
Doornzele-Noord aan het Kluizendok.”

Wat gebeurde er met de oevers?
“De oevers van het Molenvaardeken werden 
afgegraven over een breedte van 10 tot 12 meter. 
Hier wordt riet aangeplant, waardoor een mooie 
natuurzone met brede rietkragen zal ontstaan. 
We plaatsten in deze zone ook een wand waarin 
oeverzwaluwen zullen kunnen nestelen.

Leuk om weten: de grond die vrijgekomen is bij de 
afgraving van de oevers van het Molenvaardeken 
wordt gebruikt voor de aanleg van het fietspad langs 
de Vasco da Gamalaan.”

Waar zijn jullie nu mee bezig? 
“Deze winter worden in Rieme en Doornzele 
100 000 bomen en struiken aangeplant. 
Die zullen een natuurlijke buffer vormen tussen de 
dorpen Rieme en Doornzele en de haventerreinen. 
De buffer heeft echter ook een verbindende functie. 
Er worden immers wandelpaden, fietspaden en 
rustzones in aangelegd. Rond de zomer vieren  
we de feestelijke opening! In totaal worden er  
16 koppelingsgebieden ingericht in de kanaalzone. Er 
staan ons dus nog feestelijke openingen te wachten!” 

Meer info?  www.vlm.be

Project Gentse Kanaalzone, een puzzel    waarvan alle stukjes moeten passen
Het project Gentse Kanaalzone is een verhaal met veel facetten. De ontwikkeling van de haven, die 
economisch zo belangrijk is voor onze regio, beïnvloedt ook de mensen die in de buurt wonen, de 
landbouwers en hun gronden en de natuur in de omgeving. Bovendien zorgt ze voor extra verkeer. 
Om alles in goede banen te leiden, is er regelmatig overleg tussen de verschillende actoren in de 
Kanaalzone. Een aantal van hen vertelt hoe zij de kanaalzone rijker, mooier en bereikbaarder maken.
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Agenda 
wegenwerken 
• Aanleg nieuw knooppunt op R4 aan Langerbruggestraat 

in Oostakker (ter hoogte van Volvo Car Gent)
 Het Agentschap Wegen en Verkeer bouwt een nieuw knooppunt 

aan de Langerbruggestraat. Met een nieuwe brug over de R4, twee 
rotondes en veel aandacht voor fietsers bouwt het agentschap aan 
een veilige en vlotte R4. 

- Gewijzigde verkeerssituatie
 Tot de zomer van 2016 verloopt het verkeer op de R4 

in elke richting over één rijstrook. Het kruispunt van de 
Langerbruggestraat blijft open.

- Planning
 De werken zijn gestart in oktober 2015. Vermoedelijke 

einddatum is oktober 2017.
 
Meer info www.wegenenverkeer.be/Langerbruggestraat

• Werken brug Zelzate
 In juli en augustus wordt het wegdek van de brug van Zelzate 

vernieuwd. Er is dan geen verkeer over de brug mogelijk. 
Autoverkeer kan gebruik maken van de E34-tunnel als 
omleidingsweg, voor voetgangers en fietsers wordt een veer 
ingelegd.

• Dorpskernvernieuwing Sint-Kruis-Winkel (Gent)
 De dorpskern van Sint-Kruis-Winkel wordt vernieuwd. De werken 

worden gefaseerd uitgevoerd om alle woningen maximaal 
bereikbaar te houden. Om extra verkeershinder te voorkomen, 
wordt aangeraden de dorpskern te mijden.

- Planning
 De werken zijn gestart in augustus 2015. Vermoedelijke 

einddatum is april 2017.
 
Meer info  www.aquafin.be

• Werken Elslo (Evergem)
 In Evergem, en meer bepaald in Elslo en omgeving, worden 

riolering en nutsleidingen vernieuwd en worden straten 
heraangelegd. De werken gebeuren gefaseerd.

Meer info  www.evergem.be/elslo

• Werken Pantserschipstraat
 De Pantserschipstraat (N458) (tussen Meulestedebrug en 

brug over ringvaart) in Gent wordt heraangelegd. Er komen 
verhoogde fietspaden en een nieuw wegdek. Tijdens de werken 
kan het plaatselijk verkeer in één richting blijven rijden in 
de Pantserschipstraat. Het doorgaand verkeer zal worden 
omgeleid. AWV zal zijn werken afstemmen op de werken aan 
de Eversteinbrug (brug over ringvaart) die uitgevoerd worden 
door Waterwegen en Zeekanaal NV. De Eversteinbrug zal 50 cm 
hoger geplaatst worden zodat schepen met drie lagen containers 
voortaan ook onder de brug kunnen varen.

- Planning  
De werken starten op 4 april. Vermoedelijke einddatum is eind 
november 2016.

 Meer info www.wegenenverkeer.be/werken/ 
heraanleg-pantserschipstraat-n458-gent

Duurzame ontwikkeling 
van de haven
Daan Schalck, CEO Havenbedrijf Gent: “Het 
Havenbedrijf Gent baat de haven van Gent uit. We 
zorgen voor een vlotte begeleiding van de 3 000 
zeeschepen en 40 000 binnenvaartschepen op 
het Kanaal Gent-Terneuzen en in de vijf dokken. 
Bovendien staan we in voor de afwikkeling van het 
goederenverkeer over het water, de weg, het spoor 
en via pijpleidingen. We investeren dus in nieuwe 
haveninfrastructuur zoals dokken, kaaien en interne 
wegen. En we onderhouden dit alles. Door de 
haven wereldwijd te promoten, trekken we nieuwe 
investeerders en bedrijven aan, en kennen we hen 
concessies toe om zich in het havengebied te vestigen.”

Wat betekent het project Gentse Kanaalzone 
voor het Havenbedrijf Gent?
“Het Havenbedrijf ziet er op toe dat er een gunstig 
sociaal en economisch klimaat wordt gecreëerd. Dat 
is immers goed voor de bedrijven die in de haven 
actief zijn en voor de 61 000 mensen die in of rond 
de haven werken. Het project Gentse Kanaalzone 
is voor ons een uitstekend platform om de haven 
binnen de grenzen van het havengebied duurzaam 
te ontwikkelen in dialoog met alle belanghebbenden; 
private en publieke bedrijven en organisaties, 
bewoners en belangengroepen.”

Meer info?  www.havengent.be

WANDELKAART
Wil je een wandeling maken in het 
eerste ingerichte koppelingsgebied? 

Vraag dan via een mail naar 
info@gentsekanaalzone.be 
jouw wandelkaart voor het 
koppelingsgebied Desteldonk aan.
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Daan Schalck, CEO Havenbedrijf Gent

“ In de Gentse haven  

werken direct en indirect 

61 000 mensen ”
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Portaal Grand Noble, het ideale startpunt 

voor een wandeling in het Parkbos

We verwelkomen jullie in het portaal Grand Noble langs de 

Kortrijksesteenweg. Je vindt er fietsstallingen , een bushalte 

en ook een kleine parking. Aan het onthaalplein - tegenover 

de dreef Borluut - krijg je meer informatie over het gebied. 

• In het portaal Grand Noble vind je picknickplekken, een 

hondenlosloopweide, fijne zitbanken en een paardenbind-

plaats. Je kan er een kleine wandeling maken, of je kan van 

hieruit een grotere tocht maken richting boskern Grand Noble 

of de Vallei van de Rosdambeek. 

• De smallere paden zijn voorbehouden voor wandelaars, 

maar op de bredere paden in het portaal (3m) mag je ook 

fietsen. In het Parkbos moet je als wandelaar op de paden 

blijven, maar in het portaal geldt deze regel niet. Hier mag je 

overal vrij rondlopen. De centrale zandvallei is de ideale 

speelplek voor kinderen. Of spelen ze liever aan de spelprik-

kels in het bos? 

• De portaalzone is nog maar net ingericht en wordt deze 

winter aangeplant. De komende jaren ontwikkelt zich hier 

een mooi bos en langs de zandvallei zal je in de zomer 

bloeiende hooilanden aantreffen.

• Ook ruiters zijn welkom in het portaal. Zij kunnen de ruiter-

route best bereiken via de Klossestraat. In het portaal is een 

rustplek met aanbindplaats voor ruiters voorzien. Even goed 

snelheid maken kan op de galopstrook naast de dreef Grand 

Noble.

Boskern Grand Noble, een wandeling 

rond het kasteel

De boskern Grand Noble situeert zich rond het kasteel Grand 

Noble. Vroeger was dit privaat terrein, maar nu kan je er dus 

wandelen. De boskern werd in 2011 aangeplant met zwarte 

els, zomereik, beuk, lijsterbes en heel wat andere boomsoor-

ten.

• Langs de Hemelrijkstraat en achter het kasteel bevindt zich 

een vista. Dat is een plek van waar je een open zicht hebt op 

het kasteel of de boerderij. In beide open zones grazen 

schapen, koeien of ezels. Door hun aanwezigheid wordt 

struik- en bosvorming tegengegaan.

• In de boskern Grand Noble wandel je door een gevarieerd 

gebied van jong en ouder bos. In de natte zones werden 

bruggetjes en knuppelpaden aangelegd. Knuppelpaden zijn 

houten, verhoogde paden waarop je kan wandelen.

• Achter het kasteel is er een picknickplaats voorzien. Op een 

aantal plaatsen kruis je het ruiterpad. Let ook op als je de 

Baron de Gieylaan oversteekt.

• Tijdens deze wandeling kan je aansluiten op de Bosroute 

(groene wandeling) of de Rosdambeekroute (blauwe wande-

ling).

• Via de monumentale dreef Grand Noble kom je terug aan 

het portaal.

4Vallei van de Rosdambeek, een nat gebied 

waar jij je voeten droog houdt

De Rosdambeek komt uit in de Leie, maar bij hoge waterstan-

den kan ze door het lage verval haar water niet afvoeren. Dan 

blijft het water in deze vallei staan. Daardoor is er doorheen de 

jaren een bijzonder broekbos ontstaan. Dit is een bos dat met 

zijn voeten in het water ligt. Gelukkig kan jij als wandelaar 

jouw voeten droog houden, want er werden houten knuppel-

paden aangelegd. 

• In dit unieke gebied kan je ijsvogels spotten. Maar ook prach-

tige gele dotterbloemen. En misschien zelfs een schuchtere 

ree...

• Bij de start van de route, net voorbij het portaal Grand Noble, 

passeer je een recent aangeplante boomgaard. Hier worden 

oude rassen fruit zoals Jefkespeer en Noorse Kriek gekweekt. 

Later maken we er heerlijk fruitsap van.

• Je komt ook op deze route via de Blaupoort in Sint-Martens-

Latem. Aan het kruispunt tussen de Kortrijksesteenweg en de 

Karel Lodewijk Maenhoutstraat wandel je tussen de gebou-

wen van de Blaupoort naar het wandelpad in de vallei. 

• Het knuppelpad brengt je door de natste delen van de vallei 

en je wandelt een heel stuk langs de Rosdambeek, waarna je 

via de Oosterdijk richting de Keistraat wandelt.

• Hier moet je een stukje door de wijk wandelen, waarna je 

langs de Singeldreef richting boskern Grand Noble gaat, en 

daar aansluit op de rode route Grand Noble. 

Boskern Scheldevelde, van het portaal 

naar het speelbos

De boskern Scheldevelde moet nog grotendeels ingericht 

worden. Dit zal gebeuren vanaf 2015. Er komt een speelbos, 

een grote wastine of begrazingszone, picknickplekken en een 

hondenlosloopweide. Maar ook nu kan je dit mooie landschap 

al bezoeken.

• Start aan het portaal Grand Noble en volg de rode wandeling 

tot voorbij het kasteel. Ga dan linksaf en volg de groene 

bewegwijzering van de Bosroute. Dreven leiden je door een 

rustig, maar prachtig gebied. De weides en akkers die je 

passeert, zullen in de toekomst plaatsmaken voor bos. Hier en 

daar blijft nog een stukje open als fauna-akker of boomgaard.

• Een wastine is een weide die het hele jaar door begraasd 

wordt aan een zeer lage dichtheid vee. Zo laat het vee af en toe 

een boompje staan dat uitgroeit tot een klein bosje of tot 

struweel. Je krijgt op lange termijn een landschapsbeeld dat 

halfopen is, maar door eetpatroon van het vee steeds weer 

wijzigt. Je mag vrij door dit gebied struinen. De veeroosters 

houden de dieren binnen de omheining. 

• Een ommetje in het Scheldeveldepark brengt je bij enkele 

Kampioenenbomen: monumentale beuken die je zeker niet 

mag missen.

• Passeer net zoals Don Bosco ook nog even voorbij het kapel-

letje dat je vanaf de Beukendreef kan zien. Via de Klossestraat 

en de Hemelrijkstraat kom je terug in de boskern Grand Noble. 

Enkele handige tips

• Toon je respect voor de natuur en wandel steeds op de 

paden. Enkel in de portaalzone en later ook in het speelbos en 

de wastine, mag je gaan en staan waar je wilt. Jonge kinderen 

zijn welkom om te spelen in het speelbos en in het portaal 

Grand Noble.

• In de hondenlosloopweides mag je hond vrij rondlopen. Op 

andere plaatsen moet je hem aan de leiband houden. 

• Hou altijd een zakje op zak om eventueel afval terug mee te 

pakken. Zo houden we ons Parkbos samen proper. In het bos 

vind je immers geen vuilbakken.

Nog niet alle routes zijn geopend

Op het moment dat we deze kaart drukken, zijn enkele 

wandelroutes nog niet toegankelijk. Zodra ze helemaal aange-

legd zijn, worden de wegwijzers geplaatst en kan je op stap. 

We houden je op de hoogte via www.parkbos.be

Volgende routes worden gerealiseerd in de loop van 2014 of 

2015:
            Vallei van de Rosdambeek

            Bosroute

            Zevendrevenroute

            Kastelenroute

Wandelkaart
Parkbos 

Het Parkbos is een groenpool ten zuiden van Gent, tussen 

Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, De Pinte en Sint-Martens-

Latem. Dit gebied wordt ontwikkeld als multifunctionele 

groenpool waar plaats is voor bos, natuur, wandel-, fiets- en 

ruiterpaden, duurzame landbouw, wonen, erfgoed en 

landschap. Een netwerk aan recreatieve paden laten je kennis-

maken met dit mooie gebied. Tegen 2018-2020 is de hele 

groenpool ingericht.

Volgende partners werken aan de uitbouw van de groenpool:

Deze wandelkaart wordt gerealiseerd met de steun van:

Meer info: www.parkbos.be, info@parkbos.be of 

www.facebook.com/parkbosgent
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In de Gentse haven liggen 

‘koppelingsgebieden’. Koppe-

lingsgebieden zijn overgangs-

zones tussen de dorpen en de 

havenindustrie. Naast buffers 

zijn koppelingsgebieden zones 

waar bewoners, werknemers en 

bezoekers kunnen ontspannen 

en op een veilige manier van 

en naar het werk fietsen. De 

Vlaamse Landmaatschappij 

richt de koppelingsgebieden 

in, het beheer achteraf gebeurt 

door Project Gentse Kanaalzone.

Het koppelingsgebied 

Desteldonk is het eerste in-

gerichte koppelingsgebied. Het 

koppelingsgebied ligt rondom 

de dorpskern van Desteldonk. 

Via de Kennedylaan, die loopt 

van de Weba tot Zelzate, kan je 

Desteldonk bereiken.

Wat vind je in het  

koppelingsgebied  

van Desteldonk?

Het gebied is doorsneden door 

wandel- en fietspaden.

Je vindt er grote waterpar-

tijen met brede rietkragen en 

specifieke moerasvegetatie. 

De bufferberm neemt het 

zicht vanuit Desteldonk op het 

bedrijventerrein weg. Hij is be-

plant met inheemse bomen 

en struiken.

Het open water vormt een 

verblijfplaats voor de vele 

soorten watervogels die de 

kanaalzone rijk is.

Op het einde van de Lichter-

veldestraat is een parkzone 

aangelegd. Hier is ruimte om te 

ontspannen. Je kan er o.a. pick-

nicktafels vinden, een petan-

quebaan en een pingpongtafel. 

Het grote gazon leent zich 

uitstekend voor een spelletje 

voetbal.

Ecologisch beheer

De koppelingsgebieden krijgen 

een ecologisch beheer. Eco-

logisch onderhoud is minder 
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Tekst: Projectbureau Gentse Kanaalzone

Foto’s: Artoos, Robert Bosmans, Thomas Leplat

Meer info of vragen  

over de inrichting?

VLM Regio West

Virginie Lovelinggebouw

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 75

9000 Gent

09 244 85 00

info@vlm.be

Wandelkaart 

koppelingsgebied Desteldonk

Meer info of vragen over het beheer 

van de koppelingsgebieden?

Projectbureau  

Gentse kanaalzone

Woodrow Wilsonplein 2

9000 Gent

09 267 78 02

info@gentsekanaalzone.be

intensief dan klassiek groenonder-

houd. Sproeistoffen worden niet ge-

bruikt en maaisel wordt weggehaald.

Om de wandelpaden het hele jaar 

door vlot toegankelijk te hou-

den, worden ze 5 maal per jaar 

gemaaid. De overige oppervlakte 

krijgt een extensiever beheer. Dank-

zij de hogere vegetatie overleven tal 

van bijzondere planten- en diersoor-

ten. Extra aandacht gaat naar het 

bestrijden van ongewenste soorten 

zoals Canadese ganzen en reuzenbe-

renklauw.

Hoe het koppelingsgebied 

verkennen?

Op de wandelkaart zijn verschil-

lende wandellussen aangeduid. 

Ideaal vertrekpunt voor bezoekers 

van buiten Desteldonk is de kerk. Je 

vindt er altijd parkeerplaats. Je kan 

er een wandeling maken van 6 km, 

2,5 km of 2 km (zie kaart).

Voor ruiters is een pad voorzien 

tussen de geluidswal en de Roden-

huizeloop (zie kaart). Op een bepaald 

moment kom je terug op hoofdwan-

delpad, daar gebruiken ruiters liefst 

de grazige berm, zodat de hoeven 

het pad niet beschadigen. 

Het grazige wandelpad rond de 

waterpartijen blijft toeganke-

lijk, maar wordt omwille van het 

broedseizoen van watervogels niet 

voor half juni gemaaid. Het grazig 

wandelpad is het enige niet verhar-

de pad in het gebied. De overige 

paden blijven vlot toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers en buggy’s.

De fietspaden in het koppelings-

gebied sluiten aan op de andere 

woon-werkroutes in het havenge-

bied en op de Gentse kanaalzone 

fietsroute, een recreatieve fiets-

route. 

Je vindt ze op  

www.gentsekanaalzone.be.

Enkele handige tips

• Honden zijn welkom, maar hou ze 

aan de leiband. 

• Wandel steeds op de paden.

• Zwerfvuil hoort niet thuis in het  

gebied. Neem afval terug mee.  

In het koppelingsgebied vind je 

immers geen vuilbakken.

• Behoud de rust in het gebied. Vuur 

en gemotoriseerd verkeer kan niet 

in het gebied.

• Hengelen is niet toegelaten

Op café in Desteldonk?

De Kring van Desteldonk (Recht-

straat 49) is voor iedereen toegan-

kelijk als café voor een koffie of een 

pintje, een gezellige babbel, een 

spelletje biljart of kaarten. De kring 

is open op zondagmorgen van 8u30 

tot 13 uur.
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Werken voor de aanleg van een nieuw 
fietspad langs de Vasco Da Gamalaan

Project Gentse Kanaalzone, een puzzel    waarvan alle stukjes moeten passen



Gentse Kanaalzone
Project

4

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

Project Gentse Kanaalzone wint 
internationale prijs

Op 22 oktober 2015 mocht het Project Gentse Kanaalzone in Rotterdam 
de prestigieuze ISOCARP Award for Excellence 2015 in ontvangst nemen. 
Aangezien ISOCARP 50 jaar bestaat, heeft de prijs een extra  
speciale betekenis.

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

Projectcoördinator: Veerle De Bock

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

Foto’s: Artoos, Havenbedrijf Gent

Oplage: 32.750 exemplaren

53520-1309-1012

ISOCARP (International Society of City and 
Regional Planners) is de internationale organisatie 
van ruimtelijk planners. Elk jaar bekronen zij een 
voorbeeldproject op het gebied van ruimtelijke 
planning met de ISOCARP Award for Excellence. Deze 
prijs wordt uitgereikt aan een bijzonder innovatief 
planningsinitiatief dat bijdraagt aan het verbeteren 
van de leefkwaliteit. Gentse Kanaalzone sleepte de 
award in de wacht. Ons project werd bewierookt 
door de jury omdat het “de ontwikkeling van onze 
haven verzoent met leefbare dorpen en wijken rond 
het havengebied”. Andere genomineerden waren een 
planningsproject rond de Yantze-rivier in China en 
een project rond een eco-district in Beijing.

Een erkenning voor meer dan 20 jaar 
samenwerken
Project Gentse Kanaalzone is een 
samenwerkingsverband tussen de Stad Gent, 
de gemeenten Evergem en Zelzate, de provincie 
Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid en het 
Havenbedrijf Gent. 

Al sinds 1993 werken deze instanties samen 
met de bewoners, bedrijven en het middenveld 
(landbouworganisaties, natuurverenigingen, 
vakbonden, bedrijvenverenigingen,…) om van de 
Gentse kanaalzone een plek te maken waar de 
verdere ontwikkeling van de Gentse haven en de 
leefbaarheid van de omliggende kanaaldorpen en 
-wijken op elkaar afgestemd worden. Dit gebeurt 
onder het voorzitterschap van de Oost-Vlaamse 
gouverneur Jan Briers. 

Al meer dan 20 jaar werken we dus samen aan een 
beleid met aandacht voor economie, ruimtelijke 
ordening en milieu. Het doordachte beleid schept 
zowel voor bedrijven als voor bewoners duidelijkheid 
rond ruimte voor wonen en werken. En dat is 
belangrijk, want in de haven van Gent vind je 
300 bedrijven die in totaal meer dan 61 000 
mensen te werk stellen (direct en indirect) en in de 
dorpen en wijken rondom de haven wonen ongeveer 
40 000 mensen. 

Project na project
Momenteel zijn er maar liefst 80 projecten 
lopende binnen het Project Gentse Kanaalzone. 

Om er een aantal te noemen: de inrichting van 
de 16 koppelingsgebieden die als aangename 
recreatiezones een buffer vormen tussen de  
dorpen en de haventerreinen, de ombouw van  
de havenring R4 en het sturen van het doorgaand 
vrachtverkeer met onder andere  
digitale vrachtwagensluizen in de dorpskernen  
van Rieme en Zelzate.

Via onze nieuwsbrief houden we jou op de 
hoogte van de voortgang van deze projecten. 
Vergeet ook niet dat je altijd terecht kunt bij de 
bewonersgroepen.

Frank De Mulder (directeur provincie Oost-Vlaanderen) en Veerle De Bock (coördinator Project Gentse Kanaalzone) nemen 
de ISOCARP Award in ontvangst.

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
Erick Poppe - 0433 94 81 76
bewonersgroeprieme@telenet.be

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

Sint-Kruis-Winkel en Mendonk
Marnix De Smet - 09 345 80 57
Sofie Van Moeffaert - 0486 51 77 78
Koen Van Hoecke - 0478 95 77 55
info@moervaartvallei.be
www.moervaartvallei.be

Desteldonk
Dirk Uyttendaele - 09 355 92 47

Muide-Meulestede 
Marc Franck - 0470 47 45 67
Joris Rombaut - 0486 75 14 02
Christophe Pyliser - 0486 94 54 92

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

Terdonk
Koen De Cleermaecker - 0475 23 67 24

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

volg ons op facebook


