
Gentsevaart (N290) in Kapellebrug 
gaat op de schop 
EEN HERINRICHTING VAN DE WEG VOOR EEN VLOTTE EN VEILIGE ROUTE 

Vanaf 2022 gaan we de 
doorgaande route (Gentsevaart, 

N290) in Kapellebrug aanpakken. 
De drukke weg is aan het einde 
van zin levensduur en daarom 

aan vervanging toe. De Provincie 
Zeeland is wegbeheerder en 
werkt samen de Gemeente 
Hulst aan de oplossing voor 
de verkeersproblemen op de 
Gentsevaart in Kapellebrug, 

ook wel Traverse Kapellebrug 
genoemd. 

Eén van de plaatsen waar maatregelen 
genomen zullen worden om de 

verkeersveiligheid te verbeteren. 

Achter de schermen zin we 
al even aan de slag. Zo ligt er 
al een schetsontwerp voor 

de reconstructie en er is een 
projectteam gevormd. Nadat 
we in gesprek zin geweest 

met belanghebbenden tidens 
een informatiebieenkomst, 

leggen we de laatste hand aan 
het defnitieve ontwerp. In deze 

nieuwsbrief nodigen we u uit voor 
de informatiebieenkomst op 

donderdag 3 februari en gaan we in 
gesprek met gedeputeerde 

Harry van der Maas (Provincie 
Zeeland) en wethouder 

Gino Depauw (gemeente Hulst). 

In gesprek met 
Harry van der Maas en Gino Depauw 

Harry van der Maas / gedeputeerde Provincie Zeeland Gino Depauw / wethouder gemeente Hulst 

Dit jaar gaat de traverse Kapellebrug op de schop. Bent u bli? 
“Leuk dat ik word geïnterviewd voor de eerste nieuwsbrief. Dat betekent namelik 
dat we gestart zin met het project Kapellebrug. Uiteraard ben ik daar erg bli mee! 
Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de omgeving en gemeente Hulst in 
vervulling”, aldus gedeputeerde Harry van der Maas van de Provincie Zeeland. 

“Het zal in het voorjaar van 2019 geweest zin dat ik met gedeputeerde Van der 
Maas de Gentsevaart afgewandeld ben om een goede indruk te krigen van de 
verkeersdrukte en de staat van de weg”, vertelt Gino Depauw, wethouder van 
gemeente Hulst. “En we waren het eens dat er werk aan de winkel is. Ik ben dan 
ook heel bli dat de hele Gentsevaart grondig aangepakt wordt. Dat zal de verkeers-
veiligheid en de leefbaarheid zeer ten goede komen.” 

Wat gaat er precies gebeuren? 
“Samen met onze partners gaan we aan de slag”, legt Harry van der Maas uit. 
“We zorgen voor de uitbreiding van fets- en voetpaden, we leggen een nieuwe 
rotonde aan, we maken veiligere oversteekplaatsen, we zorgen voor een betere door-
stroming en we zorgen dat de omliggende bedriventerreinen beter te bereiken zin.” 

Gino Depauw: “De Gentsevaart is een belangrike toegangsweg voor Hulst. Het wordt 
nog een hele uitdaging om de doorstroming tidens de werkzaamheden te waar-
borgen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat er goede oplossingen worden gevonden.” 

Gaan de Provincie en de gemeente samenwerken in dit project? 
Harry van der Maas: “Ja zeker. We hebben al nauw contact met onze partners en 
dat zal ook tidens de uitvoering van de werkzaamheden het geval zin. 
Gino Depauw beaamt dit: “Provincie Zeeland en Hulst werken prima samen. Wi 
gripen de werkzaamheden aan de weg aan om aan de riolering te werken. Die kan 
er na de renovatie weer jaren tegen. En ik ben bli met de aanleg van het hemel-
waterriool. Dat levert een belangrike bidrage aan de klimaatadaptatie. Wat mi 
betreft mag het werk snel starten!” 
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Het project 

De naam Traverse 
De Traverse Kapellebrug is 
onderdeel van de Provinciale 
weg (N290), die de verbinding 
vormt tussen de N62 ten 
zuiden van Terneuzen en de 
Nederlands-Belgische grens bi 
Kapellebrug. Het projectgebied 
betreft het deel van de N290 
door Kapellebrug en heet de 
Gentsevaart. De Gentsevaart 
gaat door de bebouwde kom en 
noemen we daarom ook wel de 
Traverse Kapellebrug.  

Het projectgebied in Kapellebrug aangegeven op een kaartje 

De Gentsevaart (N290) is een drukke weg door Kapellebrug met 
veel woningen en bedriven. Omdat de weg hard aan vervanging 
toe is, komt er een nieuwe weg op de bestaande locatie. We 
maken hierbi meteen gebruik van de mogelikheid om de 
verkeerssituatie in Kapellebrug aan te pakken. Dit doen we door 
de verkeersveiligheid te verbeteren en de hinder te beperken 
zonder dat dit ten koste gaat van de doorstroming. Door de 
verkeersdrukte en het vrachtverkeer ervaren omwonenden 
namelik geluidsoverlast en zin er onveilige situaties, met 
name voor fetsers en voetgangers. 

Het doel van de reconstructie is het creëren van een vlotte 
en veilige route. Bovendien zullen de herstelwerkzaamheden 
bidragen aan de leefbaarheid in het dorp. Tegelikertid gaan 
we het gemeentelik riool aanpakken, waarbi we een deel van 
de riolering gaan renoveren en een deel vervangen. Voor de 
renovatie is het niet nodig om te graven. We voeren de werken 
daarom uit voordat we de weg aanpakken. Voor het vervangen 
van rioleringsbuizen moeten we wél graven. Daarom worden 
deze werken gecombineerd met de reconstructie. Daarnaast 
brengen we een nieuw hemelwaterriool aan, waarmee 
regenwater wordt opgevangen van wegen en daken. In een 
volgende nieuwsbrief gaan we dieper in op de werkzaamheden 
aan de riolering. 

Vrachtwagen en auto’s riden ter hoogte van drogisteri Batista 
Koemans (Gentsevaart 125) 
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Aanpak 
De Provincie gaat - in samenwerking met de gemeente Hulst 
- de Gentsevaart (N290) vanaf de Belgische grens tot aan de 
kruising Gentsevaart-Molenstraat reconstrueren. Hiervoor 
ondernemen we de volgende acties: 

• Aanleg van fetspaden aan beide kanten van de weg 
• Aanleg van voetpaden 
• Aanleg van een nieuwe rotonde bi de aansluiting 

Molenstraat 
• Vernieuwing van het gemeentelik riool 
• Aanleg van verkeerseilanden voor veiligere fets- en 

voetgangersoversteekplaatsen 

• Verbetering van de aansluitingen met de Roskamstraat en 
de Brouweristraat 

Momenteel ligt er een voorlopig verkeerskundig ontwerp. 
Deze kunt u bekiken op www.zeeland.nl/kapellebrug. Na 
consultatie van de omgeving via een informatiebieenkomst 
willen we het defnitieve ontwerp vaststellen. Dit ontwerp 
leggen we voor aan Provinciale Staten tezamen met een 
planning. 
Vanaf dat moment kunnen we de reconstructie verder 
uitwerken. Zodra we de planning duidelik hebben, publiceren 
we deze op www.zeeland.nl/kapellebrug. 

Een deel van de Gentsevaart vanuit de lucht gefotografeerd 

Een stukje historie 
De Gentsevaart was ooit een natuurlike 
grens, een kanaal van Hulst naar Gent. Het 
werd voornamelik gebruikt voor het trans-
port van turf, die werd gewonnen in de 
veengebieden in Hulst. Over het water lag 
een brug, ter hoogte van de toenmalige kapel 
Onze Lieve Vrouw ter Eecken, waar Kapelle-
brug zin naam aan te danken heeft.  

Informatie-
bieenkomst 

Donderdag 3 februari organiseren we vanaf 19:00 uur een (digitale) 
informatiebieenkomst. Tidens deze avond willen we de plannen 
voor de reconstructie van Traverse Kapellebrug toelichten en in 
gesprek gaan met de bewoners en andere belangstellenden. Wilt 
u hierbi aanwezig zin? Meld u dan aan met uw e-mailadres via 
kapellebrug@zeeland.nl.

Wi informeren u tidig over de precieze vorm en invulling van 
de infoavond. Blif op de hoogte van alle ontwikkelingen van het 
project via www.zeeland.nl/kapellebrug. U kunt het projectteam 
sowieso altid bereiken via kapellebrug@zeeland.nl om vragen te 
stellen of wensen en ideeën door te geven. 

Uitgave 1, januari 2022 

mailto:kapellebrug@zeeland.nl
www.zeeland.nl/kapellebrug
mailto:kapellebrug@zeeland.nl
www.zeeland.nl/kapellebrug
www.zeeland.nl/kapellebrug


Realisatie: Provincie Zeeland 
Fotografe: Provincie Zeeland 
Website: www.zeeland.nl/kapellebrug 
E-mail: Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Mail dan naar kapellebrug@zeeland.nl 

Wilt u zich abonneren op toekomstige nieuwsbrieven over dit project? Geef dan 
uw e-mailadres aan ons door via kapellebrug@zeeland.nl en mail ons met ‘Ja, ik wil mi inschriven 
voor de nieuwsbrief’. U vindt de nieuwsbrieven ook terug op onze webpagina. 
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