
Project Gentse Kanaalzone 

Veerle De Bock 

21-10-2013 – Info- en vormingsdag ‘In en rond de haven van Gent’ (GS) 



• Wat is Project Gentse Kanaalzone? 

• Actie! 
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(1) Wat is Project Gentse Kanaalzone? 
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1 van de 4 Vlaamse zeehavens, goed voor 70.000 jobs 

op- en overslag én productie 
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Oppervlaktes 

Gentse kanaalzone: ca 10.000 ha  

Zeehavengebied Gent: ca 4.700 ha  

ca 730 ha met een bufferende bestemming  

(volgens gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan) 

 

Inwoners  

ca 7.300 inwoners in kanaaldorpen  

Rieme, Doornzele, 

Kerkbugge/Langerbrugge, Desteldonk en 

Sint-Kruis-Winkel 

ca 10.000 inwoners in Oostakker en  

Meulestede 

ca 12.000 inwoners in Zelzate 

 

 

3 gemeenten 

Zelzate 

Rieme 

Oostakker 
Muide/Meules

tede 

Oostakker 

Doornzele 

Kerkbrugge/ 

Langerbrugge 

Desteldonk 

Sint-Kruis- 

Winkel 

Ca. 30.000 omwonenden 
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Project Gentse Kanaalzone = Netwerk 
 

• Partners 
– Vlaamse overheid 

– Havenbedrijf Gent 

– Provincie 

– Evergem 

– Zelzate 

– Gent 

• Bestuurlijk overleg, Stuurgroep (SRN), SRO, werkgroepen 

• Overleg met de bewonersgroepen in de kanaaldorpen 

• PROVAG 

• Grensoverschrijdend overleg 

• Aansturing door gouverneur en projectbureau (ondergebracht bij de 
provincie) 

 
 



 

 

 

 

 

   

 

. 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 voorop 

 
 

 

 

 

Doel  



 

na 20 jaar samen goede resultaten behaald : 

. onzekerheid voor dorpen en bedrijven is weg / heeft impuls gegeven 

. milieuhinder voor bewoners is fors verminderd  

. onleefbare woonsituaties bijna allemaal weggewerkt (op goede, 

  planmatige en communicatieve wijze met degelijke alternatieven) 

. lijn voor koppelingsgebieden, ontwikkeling haventerreinen en  

  mobiliteit is uitgezet; moet verder worden uitgevoerd 

 

> dus gestaag verder werken / continuïteit erg belangrijk 

 

2013 = 20 jaar Project Gentse Kanaalzone 



 

… maar alles kan beter : 

. versnellen leefbaarheidacties / zeker niet vertragen 

. noodzakelijke realisatie natuurkerngebieden loopt achterop 

. sterkere, meer structurele betrokkenheid van de drie gemeenten en  

  de provincie 

. sterkere beeldvorming en communicatie over aanpak en  

  resultaten is nodig 

. uitklaring structuur is zinvol 

. versteviging band met Vlaanderen is zinvol 
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Strategisch plan = coherente 

toekomstvisie (2007) 

• Ter goedkeuring voorgelegd 

aan alle betrokken instanties 

• Basis voor juridisch 

vastleggen van woonzones, 

economische zones en 

bufferzones (ruimtelijke 

uitvoeringsplannen) 

• Basis voor uitvoering (acties) 
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(2) Actie! 
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Acties economie  

1. Nautische toegankelijkheid Gent – 
Terneuzen (Vl.-Nedl. Overheid) 

2. Project Terra Nova (DEC) (afdek, 
zonnepanelen en brownfield) 

3. Bedrijventerrein Rieme-noord 
(Havenbedrijf Gent – Evergem - 
AMT) 

4. Bedrijventerrein Kluizendok 
(Havenbedrijf Gent) 

5. Bedrijventerrein Grote Nest (G2i) 

6. Bedrijventerrein Langerbruggekaai 
(herontwikkeling voormalige 
Electrabelsite) 
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Acties leefbaarheid  

1. Inrichten koppelingsgebieden (VLM)  

2. Herinrichting dorpskernen (gemeenten) 

3. Aanpak onleefbare woningen (Havenbedrijf – AMT – 
PROVAG) 

4. Aanpak weren doorgaand vrachtverkeer (Projectbureau 
i.s.m. verschillende partners) 

5. Beplanting en geluidswering R4 (volgens prioriteiten) 
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Acties infrastructuur en mobiliteit  

1. Herinrichting R4-oost en R4-west (AWV): raamplan R4 

2. Aanpak weren doorgaand vrachtverkeer (Projectbureau 

i.s.m. verschillende partners) (LO-RO-Zelzate/Sas van 

Gent) 

3.  Uitwerken fietsplan kanaalzone (Projectbureau i.s.m. 

verschillende partners) 
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Acties milieu en natuur 

1. Milieuklachtenmeldpunt  

2. Project natuurdoelstellingen 

3. Project groen raamwerk 

4. Onderzoek Steunpunt Milieu en Gezondheid 

5. Lichtplan 
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Communicatie en grensoverschrijdende 

samenwerking  
 

1. Communicatie: website, nieuwsbrieven, overleg met 

bewonersgroepen, infoavonden/infomarkten 

2. Project Grenzeloze Kanaalzone 


