
De Gentsevaart (N290) in 
Kapellebrug gaat op de schop.
De drukke weg is aan het einde 
van zijn levensduur en daarom 
aan vervanging toe. Provincie 
Zeeland is wegbeheerder en 
werkt samen met gemeente 

Hulst aan de reconstructie van 
de Gentsevaart. Op dit moment 

zijn we volop bezig met de 
voorbereidingswerkzaamheden.

De echte uitvoering staat gepland 
voor april 2024. In deze nieuwsbrief 

delen we de uitkomsten van een 
aantal afgeronde onderzoeken. We 
maken goed nieuws bekend over 
het riool. We informeren u over de 
inloopavond voor bedrijven op 18 
januari. Daarnaast komt u meer te 
weten over de kabels en leidingen 

die onder de grond liggen. Lees 
daarvoor het interview met DNWG 

in deze nieuwsbrief.  

Reconstructie Gentsevaart (N290)
in Kapellebrug
VOORBEREIDING IN VOLLE GANG
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Archeologisch vooronderzoek afgerond
De Gentsevaart was ooit een onderdeel van een waterweg tussen Gent en Hulst. 
Deze waterweg werd vooral gebruikt voor de aanvoer van turf. Die turf werd 
gewonnen ten oosten van Hulst. Er is nog een klein stukje van de Gentsevaart 
overgebleven: de huidige Stekense Vaart in België. Op iedere plaats waar gewerkt 
gaat worden, bevinden zich historische resten in de bodem. Soms levert dit 
waardevolle informatie op over onze geschiedenis. Voordat het werk kan beginnen, 
wordt daarom archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Artefact, een bureau voor 
archeologisch advies en onderzoek uit Zaamslag, voerde dit onderzoek in maart 
2022 uit voor de Gentsevaart. Dit bureau bestudeerde documenten en bekeek eerder 
onderzoek opnieuw. Via boringen in de grond voerden ze veldonderzoek uit.
De resultaten geven geen aanleiding om verder onderzoek te doen. 

Bodemonderzoek wijst uit: geen bijzonderheden
Om het werk aan de Gentsevaart voor te kunnen bereiden, moeten we heel wat 
weten over de bodem. Zit er verontreiniging in die eerst opgeruimd moet worden? 
Kan de grond die weggegraven wordt, opnieuw gebruikt worden? Zit er teer in het 
bestaand asfalt? En moeten we rekening houden met asbest? Om antwoord te 
krijgen op zulke vragen, heeft ABO-Milieuconsult in opdracht van Provincie Zeeland 
een bodemonderzoek uitgevoerd. Op verschillende plaatsen op de Gentsevaart 
hebben ze grondmonsters genomen om verder te onderzoeken. Ook onderzochten 
ze de samenstelling van het asfalt. 

Asfalt
Uit het onderzoek blijkt dat het grootste deel van het asfalt geen teer bevat. Dit 
betekent dat dit asfalt hergebruikt kan worden. Een deel van het asfalt kan niet 
hergebruikt worden en moet worden afgevoerd naar een verwerker. 

Grond
De bodem onder het asfalt bestaat uit zand met klei. Op sommige stukken zitten er 
bakstenen in de grond. Uit analyses van de grondmonsters blijkt dat de grond licht 
verontreinigd is. Maar alle verontreiniging blijft beneden de normen die zijn gesteld. 
We moeten geen maatregelen nemen en de grond kan opnieuw gebruikt worden.

Uitkomsten onderzoeken

De Gentsevaart (N290) in Kapellebrug

Wist u dat:  de Gentsevaart eerst in beheer was van Rijkswaterstaat. Sinds 31 december 
2006 is Provincie Zeeland wegbeheerder;

 er in het weekend meer verkeer op de Gentsevaart rijdt dan op werkdagen.
 Dit verschil kan oplopen tot meer dan 1000 voertuigen per dag;
 1 op de 10 voertuigen dat op Gentsevaart rijdt, vrachtverkeer is;
 er 15594 m2 aan asfalt ligt op de Gentsevaart;
 we tot wel 1,6 kilometer weg gaan aanpakken;
 er momenteel 5021 m2 aan fietspaden ligt op de Gentsevaart. In de nieuwe 

situatie wordt dit 6000 m2; 
 er circa 1600 meter aan waterleidingen vernieuwd worden; 
 er al meer dan 100 boringen in de grond zijn verricht voor het bodemonderzoek;
 de Gentsevaart in een belangrijke vliegroute ligt voor vleermuizen. 

Realisatie: Provincie Zeeland
Fotografie: Provincie Zeeland & gemeente Hulst
Website: www.zeeland.nl/kapellebrug
E-mail: Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Mail dan naar kapellebrug@zeeland.nl
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Oproep van de dorpsraden: rotondekunst

Riool in de berm
Een klein deel van de bestaande riolering, ongeveer 470 meter, gaat er uit en 
vervangen we door nieuwe buizen. Dit gebeurt op het gedeelte Gentsevaart tussen 
huisnummer 109 en 135. En een klein stukje ter hoogte van de Roskamstraat.
In de eerste plannen zouden we de nieuwe riolering onder het wegdek plaatsen. 
Daar was ruimte genoeg. Inmiddels blijkt het ook mogelijk om de riolering in de 
berm aan te leggen, in plaats van onder het wegdek. Dit heeft twee voordelen. Als 
er onderhoud aan de riolering nodig is, hoeft de weg niet opengebroken te worden. 
Dit is ook gunstig voor de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Het verkeer 
heeft er dan weinig hinder van. En bovendien liggen er geen putdeksels in de weg. 
Die willen nog wel eens voor vervelend geluid of trillingen zorgen. Putdeksel (van het riool ) in het wegdek

Inloopavond bedrijven

Viswinkel en supermarkt Mangnus

Woensdag 18 januari 2023 
organiseren we een inloopavond voor 
bedrijven uit gemeente Hulst. Tijdens 
deze avond willen we bedrijven 
informeren over de geplande 
werkzaamheden en omleidingsroutes. 
Medewerkers van de Provincie 
Zeeland en gemeente Hulst zijn 
aanwezig om uitleg te geven. 
Uiteraard is er ook gelegenheid tot 
vragen. Geïnteresseerde bedrijven 
kunnen zich aanmelden via
www.zeeland.nl/kapellebrug.  

Als onderdeel van de reconstructie 
komt er een nieuwe rotonde bij de 
Molenstraat. Het middeneiland van 
deze rotonde dient als perfect podium 
voor kunst. En wie kan er hier nu beter 
over meedenken dan de omgeving zelf. 
Dus heeft u een goed idee voor een 
kunstwerk op de nieuwe rotonde? Mail 
dan naar drstjansteen@zeelandnet.
nl. De dorpsraden van Sint Jansteen 
en Clinge nemen hierin initiatief en 
kunnen u meer informatie geven.

Oldtimer op het middeneiland van
een rotonde
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Een kijkje onder de grond:
kabels en leidingen

 Wat is jullie rol in dit project?
Wij bekijken wat er met de kabels en 
leidingen moet gebeuren in het project-
gebied. Kunnen ze blijven liggen, 
moeten ze verplaatst, vernieuwd of 
verzwaard worden. De provincie geeft 
ons het ontwerp van de Gentsevaart. 
Zo weten wij waar en hoe de weg komt 
te liggen en zijn we op de hoogte van 
alle technische informatie. Wij bekijken 
vervolgens waar aanpassingen nodig 
zijn.  

 En hoe zit dat hier? 
Dat is niet zo eenduidig. Wij gaan 
eerst in overleg met Evides. Die heeft 
besloten om de waterleidingen in 
het volledige gebied te vernieuwen. 
Dit zodat er ook in de toekomst 
voldoende en kwalitatief goed water 
uit de kraan komt. Voor elektriciteit 
en gas overleggen we met Stedin. De 
elektriciteitskabels gaan ook volledig 
op de schop. Deze worden verzwaard 
in verband met de energietransitie, de 
omschakeling naar schone energie 
zonder CO2 uit te stoten. Voor de 
gasleidingen is het nog onduidelijk of ze 
worden vernieuwd. Stedin onderzoekt 
dit nog.  

 Wat houdt dat verzwaren precies in?
Zorgen dat de kabels en leidingen 
een langere levensduur hebben en 
toekomstbestendig zijn, bijvoorbeeld 
voor de uitbreiding van woonwijken, 
industrielocaties en zonnepanelen. We 
zorgen voor dikkere kabels en leidingen 
en grotere transformatoren. Dit is nodig 
om de gevraagde hoeveelheden vermo-
gen én energie te kunnen verwerken.  

 Wat zijn transformatoren? Worden 
deze ook vernieuwd? 

Transformatoren zetten elektriciteit 
om in een lagere spanning. Ze staan 
in transformatorhuisjes. Deze huisjes 
staan in de wijk en vormen de verdeel-
kasten waar de huisaansluitingen op 
zijn aangesloten. De transformatorhuis-
jes worden ook opgeknapt. Ook komen 
er afhankelijk van het ontwerp één of 
twee huisjes bij. 

 Hoe leg je nieuwe kabels en leidingen? 
Voor gas en water zijn er twee manieren 
om leidingen te leggen. We kunnen eerst 
een volledig nieuwe leiding leggen en 
dan de oude verwijderen. In dit project 
gaat dat niet vanwege de beperkte 
ruimte. We gaan hier watervoerend en 
gasvoerend leggen. Dat betekent dat 
we iedere dag een stuk van de leiding 
wegnemen en opnieuw aanleggen. 

 En voor elektriciteit?
De elektriciteitskabels moeten boven de 
gas- en waterleidingen komen. Water 
en gas moeten namelijk één meter 
onder de grond liggen en elektriciteit 
op 70 à 80 cm. De netbeheerder wil zo 
min mogelijk verbindingen in de kabel 
hebben om storingen te beperken. 
Dus streven we ernaar om de kabel er 
in zijn geheel in te leggen. Omdat de 
kabels worden aangevoerd op haspels 
van 500 meter, werken we dus in 
stukken van 500 meter.

 Liggen de bestaande kabels en 
leidingen zoals ze horen te liggen? 
Of komen jullie wel eens voor 
verrassingen te staan? 

We komen zeker wel eens voor 
verrassingen te staan. Door het plan – 
dat we op voorhand van de provincie 
krijgen – weten we op papier waar de 
kabels en leidingen liggen. Maar soms 
zijn deze heel oud en is de informatie 
niet meer actueel. Vroeger werd dit 
ingemeten, nu gaat alles digitaal. Om 
de ligging inzichtelijk te krijgen, maken 
we proefsleuven. Dan zien we ook 
waar ruimte is om nieuwe kabels te 
leggen. Ondertussen hebben we al 25 
proefsleuven gegraven. 

 Jullie zijn dus al gestart met de 
voorbereidingswerkzaamheden. 
Wanneer starten de echte 
werkzaamheden? 

Die starten volgend jaar zomer en 
duren tot april 2024. 

 Waarom duurt het zo lang?
Het is een lang en lastig gebied.
We moeten nieuwe leidingen leggen, 
huisaansluitingen tijdelijk overzetten. 
Daarna moeten de huisaansluitingen 
tot binnen vernieuwd worden. We 
moeten dan in de woningen tot aan de 
hoofdkraan alles vernieuwen:
gas, water en elektriciteit. 
Uiteindelijk moeten we alle oude 
kabels en leidingen er nog uithalen. 
Je hebt daarnaast te maken met 
verkeersregelaars en afzettingen.

 Zullen de bewoners overlast 
ervaren en zo ja hoe gaan jullie dit 
communiceren?

De omwonenden gaan zeker iets 
merken van onze werkzaamheden. 
We doen er veel aan om de hinder 
zoveel mogelijk te beperken. En dit zo 
duidelijk mogelijk te communiceren. 
Dit doen we door bewonersbrieven 
per post te versturen, de BouwApp 
en via een contactpersoon, onze 
omgevingsmanager. 

 Wat is de BouwApp?
Dit is een applicatie waar bewoners 
alle laatste informatie over de 
werkzaamheden kunnen vinden. Wat 
is de status, loopt het voorspoedig, 
zit het wel of niet mee. Er staan ook 
zaken in zoals het weghalen van 

De Gentsevaart in Kapellebrug gaat op de schop. En bij grote infrastructuurwerken 
komt veel kijken. Een tijdrovende klus is meestal het verleggen of vernieuwen van 
de kabels en leidingen in het projectgebied. Graven in de Nederlandse grond kan 
namelijk niet zomaar: er liggen gasleidingen, waterleidingen en elektriciteitskabels, 
maar ook telefoonkabels en kabels voor televisie en internet. In Zeeland is 
netbeheerder Stedin verantwoordelijk voor de gasleidingen en elektriciteitskabels. 
Drinkwaterbedrijf Evides is verantwoordelijk voor de waterleidingen. Evides en 
Stedin werken veel samen, zodat de grond bij aanleg of vervanging van kabels of 
leidingen maar één keer open hoeft. DNWG voert namens de twee de werkzaamheden 
uit. We maken kennis met Arnold van der Have, projectmanager in het gebied en 
Jean Paul Buijsrogge, werkvoorbereider gas en water. Beiden zijn werkzaam bij 
DNWG.  

 Voorbereidingswerkzaamheden in uitvoering
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auto’s in bepaalde straten. De link 
van de BouwApp zetten we ook in de 
bewonersbrief. 

 Nemen jullie contact op met de 
bewoners voor het vernieuwen van de 
huisaansluitingen?

Omdat bijna alle huisaansluitingen 
worden vernieuwd, moet onze monteur 
ook bij de woningen naar binnen. 
Hierover informeren we bewoners vijf 
à zes werkdagen van te voren. Zo nodig 
gaan we ook bij de mensen langs of 
steken we een briefje in de bus voor 
een afspraak. De monteur houdt het 
uiteraard ook tijdens het werk in de 
gaten. 

 Wat doen jullie als de bewoners niet 
thuis zijn?

Dan gaan we gewoon verder met 
onze andere werkzaamheden. Voor de 
werkzaamheden in de woningen moet 
de monteur wachten tot de mensen 
thuis zijn. We zijn daarin afhankelijk 
van bewoners en dit is best een lastig 
aspect. Zeker als je een wijk hebt waar 
veel mensen overdag werken of als 
je de mensen niet kunt bereiken. We 
kunnen helaas ook niet zomaar even 
dertig meter overslaan. We moeten 
door anders blijft de rest ook achter. 

 Kunnen de bewoners dan even geen 
gas, water en elektriciteit gebruiken?

Dat klopt. Maar we proberen dit 
moment zo kort mogelijk te houden, 
want we weten natuurlijk hoe lastig dit 
is. We streven naar maximaal vier uur. 
Zodra we weten wat de planning van 
de aannemer is, communiceren we dit 
tijdig.  

 Wat als er toch iets misloopt of de 
bewoners hebben vragen of klachten? 

Bewoners kunnen klachten of 
problemen melden bij onze 
omgevingsmanager. Deze komen 
rechtstreeks bij ons terecht, niet bij de 
onderaannemer. Zo kunnen we snel 
schakelen en ervoor zorgen dat we het 
probleem zo snel mogelijk oplossen.




