
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

  
 

  
 

  
 

  
  

 
 

  
 

  
 

Reconstructie Gentsevaart (N290) 
in Kapellebrug 
DE VOORBEREIDINGSWERKEN ZIN BEGONNEN 

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 met de Gemeente Hulst aan 

de reconstructie van de 
Gentsevaart in Kapellebrug, ook 

wel Traverse Kapellebrug genoemd. 

Een van de plaatsen waar we aan de weg 
gaan werken 

Op dit moment zin we bezig met de 
voorbereiding van de reconstructie 

van de weg. Het defnitief 
ontwerp is goedgekeurd en de 

voorbereidingswerkzaamheden 
zin begonnen. In deze nieuwsbrief 

kunt u zien wat we van plan zin 
om de situatie bi Mangnus veiliger 

te maken. Een onderzoekbureau 
onderzoekt onder andere de 
opbouw van de bodem en de 
kwaliteit van het grondwater. 

U leest daar meer over in deze 
nieuwsbrief. 

Ook komt u te weten hoe de 
planning eruit ziet. 

Heeft u onze informatieavond in 
februari gemist? 

U kunt de uitzending terugkiken 
op onze website. 

De nieuwe situatie bi  
Mangnus 
De huidige verkeerssituatie bi de supermarkt en het tankstation van Mangnus 
is onoverzichtelik en kan een stuk veiliger. Het nieuwe ontwerp zorgt ervoor 
dat het daar veel veiliger wordt. Deze oplossing is mede mogelik dankzi het 
bedrif Mangnus. Zi staat namelik een deel van haar parkeerruimte af om 
deze plannen te kunnen realiseren. 

“Wi zin bli dat we ons 
steentje kunnen bidragen 
om de situatie aan de 
Gentsevaart – en in het 
bizonder bi ons bedrif – 
verkeersveiliger te maken.  
Dat we hiervoor een stuk 
van ons terrein opoferen,  
nemen we er graag bi. Het 
is ten slotte voor een goed 
doel: de verkeersveiligheid.  
We zin bli met deze 
oplossing en het nieuwe 
ontwerp”, aldus Jordy 
Mangnus, Teamleider bi 
Mangnus. 

Onderdelen nieuw ontwerp 
• Er komt een tweerichtingsfetspad tussen de Brouweristraat en de Roskamstraat, 

zodat fetsers vanuit die twee straten niet onnodig moeten oversteken. 
• De toegang naar het terrein van Mangnus voor fetsers en voetgangers komt apart 

van de toegang voor gemotoriseerd verkeer. 
• Er komt een middeneiland waar fetsers en voetgangers kunnen oversteken. 

Tegelikertid zorgt het middeneiland voor een bocht in de weg, waardoor het ook 
dient als verkeersremmende maatregel. 

• Er komt een voorsorteervak voor gemotoriseerd verkeer dat vanuit het zuiden 
komt en links wil afslaan naar Mangnus. Hierdoor wordt de doorstroming minder 
gehinderd door verkeer dat afslaat. 

• Voor gemotoriseerd verkeer dat het parkeerterrein van Mangnus verlaat, komen 
verschillende voorsorteervakken om de Gentsevaart op te riden. 

• Het tankstation krigt een aparte in- en uitrit zodat de verschillende 
verkeersstromen gescheiden worden. 
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Middeneiland met oversteek 
voor fetsers en voetgangers 

Voorsorteervakken naar 
Gentsevaart Tweerichtingsfetspad 

Voorsorteervak naar Mangus 

Nieuwe ontwerp 
Viswinkel Mangus 

Gescheiden in- en uitrit 
tankstation Mangus

Tankstation 
Mangus 

Grafsche tekening van het nieuwe ontwerp bi Mangnus 

Huidige situatie 
Viswinkel Mangus 

Tankstation 
Mangus 

Grafsche tekening van de huidige situatie bi Mangnus 
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Werken aan de riolering 
Vooruitlopend en tegelik met de reconstructie van de Gentsevaart werkt de 
gemeente Hulst aan de riolering. Een deel van de bestaande riolering gaan 
we renoveren, een deel wordt vervangen en daarnaast brengen we een 
zogenoemd hemelwaterriool aan. 

 Hoe renoveer je een riool? 
Een groot deel van de riolering in de 
Gentsevaart wordt gerenoveerd. Dat 
is hard nodig, want het riool is oud en 
versleten. Over een totale lengte van 
1.240 meter krigt de riolering een 
make-over, zodat het er weer tientallen 
jaren tegen kan. Maar hoe doe je dat 
eigenlik, een riool renoveren? 
Bi renovatie van een riool krigt de 
buis een nieuwe binnenwand. Via de 
inspectieputten in de weg brengen 
we een soort kous, geïmpregneerd 
met kunsthars, in de rioolbuis. 
Uiteraard is de rioolbuis eerst leeg- 
en schoongemaakt. De kous met de 
hars drukken we met luchtdruk tegen 
de wand. De hars wordt snel hard en 
vormt zo een nieuwe binnenwand. 
Het mooie van deze techniek is dat 

Renovatie van het riool 

er niet gegraven hoeft te worden. Het 
gaat bovendien snel en geluidloos. U 
heeft er dus geen last van, de weg blift 
gewoon open. Hooguit kunt u tidelik 
geuroverlast ervaren. We renoveren de 
riolering voordat de werkzaamheden 
voor de reconstructie van de 
Gentsevaart beginnen. De renovatie 
duurt ongeveer 3 weken. 

 Waar wordt het riool vervangen? 
Een klein deel van de bestaande 
riolering, ongeveer 470 meter, wordt 
vervangen. De bestaande buizen gaan 
eruit en vervangen we door nieuwe 
buizen. Dit gebeurt op het gedeelte 
Gentsevaart tussen huisnummer 109 
en 135 en tussen huisnummer 3 en 
7. En een klein stukje ter hoogte van 
de Roskamstraat. Ook vervangen we 

een groot deel van de zogenaamde 
huisaansluitingen. Dit zin de 
rioolbuizen vanaf de hoofdriolering 
tot de erfgrens. Om de buizen te 
vervangen, moeten we de boel 
openleggen. Daarom combineren we 
deze werken met de reconstructie, 
zodat de weg niet twee keer open moet. 

 Waar komt het hemelwaterriool? 
Over een lengte van 620 meter, 
tussen de Brouweristraat en de 
Roskamstraat, leggen we een apart 
hemelwaterriool. Dit komt naast de 
bestaande riolering. Het regenwater 
dat we zo opvangen gaat rechtstreeks 
naar een watergang in de buurt. Het 
zorgt ervoor dat er minder water 
terecht komt in de riolering. De kans op 
wateroverlast na een hevige bui wordt 
zo een stuk kleiner. Voor de aanleg 
van dit hemelwaterriool moet de weg 
open. We combineren daarom deze 
werkzaamheden met de reconstructie 
van de weg. 
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Veel gestelde vragen  
 Waarom verdwinen er 

parkeerplaatsen? 
Een belangrik doel van de 
reconstructie is om de weg 
verkeersveiliger te maken. Dit doen 
we door verschillende maatregelen 
te nemen: 
• We gaan verkeerseilanden 

aanleggen voor veiligere fets- en 
voetgangersoversteekplaatsen. 

• We gaan een fets- en voetpad 
aanleggen aan beide ziden van de 
Gentsevaart. 

• Er komen wegversmallingen 
tussen Klimorama en de 
tankstations om de snelheid van 
het verkeer te verminderen. 

Door dit maatregelenpakket zal het 
straks voor fetsers en voetgangers 
een stuk aangenamer worden om 
de weg te gebruiken. Tegelikertid 
gaat er wel wat veranderen op het 

gebied van parkeren. Doordat we een 
fets- en voetpad gaan aanleggen 
aan beide ziden van de Gentsevaart, 
kunnen we geen parkeerplaatsen 
meer terugleggen tegenover de 
huisnummers 35 t/m 49. We leggen 
wel extra parkeerplaatsen aan ten 
zuiden van de Brouweristraat. Over 
de gehele Gentsevaart vervalt er 
één parkeerplaats ten gunste van de 
verkeersveiligheid. 

 Is er al meer bekend over de 
omleidingsroutes? 

Bi de start van de werkzaamheden 
zal het verkeer omgeleid worden. 
Hoe de omleidingsroutes zullen 
lopen, weten we nu nog niet. Dit is 
een ingewikkeld proces en van veel 
factoren afhankelik. We zin hierover 
in overleg met de verschillende 
betrokken overheden en gaan ook 

in gesprek met de bedriven. De 
opritten bi woningen en bedriven 
zullen sowieso bereikbaar bliven. 
Maar het is onvermidelik dat 
op sommige momenten de 
bereikbaarheid (zeer) beperkt is. 
Zodra er meer bekend is over de 
omleidingsroutes organiseren we 
weer een informatiebieenkomst. 

 Waarom gaan jullie geen drempels 
of zebrapaden aanleggen? 

De Gentsevaart is een 
gebiedsontsluitingsweg. Op dit soort 
wegen worden geen drempels of 
zebrapaden aangelegd. Bovendien 
veroorzaken drempels hinder door 
geluid en trillingen. 

Ga naar onze website www.zeeland. 
nl/kapellebrug voor een uitgebreid 
overzicht van vragen en antwoorden. 

Planning Voorbereiding 
mei 2022 - maart 2024 

Realisatie 
start april 2024 

De voorbereidingswerkzaamheden zin 
in mei gestart. Deze werken zullen naar 
verwachting tot maart 2024 duren. In 
april 2024 kunnen we dan overgaan op 
de daadwerkelike uitvoering. Onder de 
voorbereidingswerkzaamheden vallen: 

• aanvragen benodigde vergunningen 
• grondaankoopproces 

•  verschillende onderzoeken: milieu-,  
natuur-, bodem- en archeologisch 
onderzoek 

•  onderzoeken omleidingsroutes 
•  voorbereiding en uitvoering door de 

nutsbedriven voor het verleggen 
van de kabels en leidingen.  
Dit is nodig omdat wi daar 
werkzaamheden gaan uitvoeren.  

•  voorbereidingen voor het zoeken 
van de juiste aannemer die het werk 
in opdracht van ons zal uitvoeren 

•  renovatie (relining) van de riolering 
door gemeente Hulst. ‘Relining’ 
is een methode waarbi riolen 
een nieuwe binnenkant krigen,  
waardoor ze niet moeten worden 
opengebroken. 

TERUGBLIK 
Informatie-
bieenkomst 

3 februari 2022 organiseerden we een digitale informatiebieenkomst 
om u te informeren over de plannen voor de reconstructie. 181 mensen 
bekeken de uitzending live, maar veel mensen hebben de uitzending 
ook teruggekeken. Hierdoor hebben uiteindelik meer dan 300 mensen 
de uitzending gevolgd. Wilt u de uitzending terugkiken? Bekik ze 
op onze website www.zeeland.nl/kapellebrug. Hier vindt u ook alle 
informatie en veel gestelde vragen over het project. 

Realisatie: Provincie Zeeland 
Fotografe: 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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Voorbereiding gestart: 
bodem- en asfaltonderzoek 
In opdracht van Provincie Zeeland voert ABO-Milieuconsult onderzoek uit naar de bodem en de asfaltlagen van de 
Gentsevaart. We maken kennis met Niels Gelderland, projectleider van de afdeling Bodem. 

 Wie zin jullie en wat doen jullie 
precies? 

ABO-Milieuconsult B.V. voert onderzoek 
uit naar bodem, milieu en asbest. Sinds 
februari 2022 is de afdeling Bodem van 
frma Colsen uit Hulst onderdeel van de 
ABO-Group. 
Ik ben eindverantwoordelike voor 
bodemgerelateerde projecten, zoals we 
voor de Gentsevaart uitvoeren. 

 Wat gaan jullie precies doen in dit 
project? 

Voor dit project gaan we kiken naar 
de kwaliteit van de grond en het 

Werkzaamheden in uitvoering 

grondwater van de Gentsevaart. 
We onderzoeken ook de kwaliteit 
van het asfalt en de fundering. Dit is 
nodig zodat onze opdrachtgevers – de 
Provincie Zeeland en gemeente Hulst – 
weten of er verontreinigingen aanwezig 
zin en of ze maatregelen moeten 
nemen tidens de werkzaamheden. 

 Waar gaan jullie de onderzoeken 
precies uitvoeren? 

Overal waar de Provincie en gemeente 
binnen dit project iets gaan ontwikkelen 
of werkzaamheden uitvoeren, doen 
we onderzoek. Dit is vanaf de kruising 

met de Molenstraat tot aan de rotonde 
aan de grens. Dit over de gehele 
breedte van de Gentsevaart inclusief de 
naastgelegen bermen en het fetspad. 

 Wanneer starten jullie met de 
onderzoeken? 

Afgelopen maanden hebben we het 
bodemonderzoek voorbereid. Eind mei 
zin we gestart met het onderzoek op 
de Gentsevaart zelf. 

vervolg interview 
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 vervolg interview 

 Welke onderzoeken voeren jullie uit? 
We voeren twee onderzoeken uit: een 
bodemonderzoek en een asfalt- en 
funderingsonderzoek. Voorafgaand 
aan het bodemonderzoek hebben 
wi eerst een historisch onderzoek 
uitgevoerd. We hebben gekeken of er 
in het verleden verdachte activiteiten 
aanwezig zin geweest waar we 
rekening mee moeten houden. Deze 
activiteiten zouden namelik kunnen 
leiden tot bodemverontreiniging. 
Het doel is om de kwaliteit van 
de bodem zo goed mogelik vast 
te leggen. Dit is ook belangrik 
voor de arbeidsveiligheid. Kan er 
bivoorbeeld veilig gewerkt worden 
in de bodem of zin er aanvullende 
veiligheidsmaatregelen nodig? Als 
de historie bekend is, stellen we de 
defnitieve onderzoeksstrategie met 
bibehorend boorplan op. 

 En wat gebeurt er dan? 
Na het historisch onderzoek, is eind 
mei het onderzoek buiten gestart. 
Door middel van boringen hebben we 
de opbouw van de bodem vastgelegd. 
We hebben monsters genomen 
en peilbuizen geplaatst voor het 
grondwateronderzoek. Want niet 
alleen in de grond, maar ook in het 
grondwater kan verontreiniging zitten. 

 Wat gebeurt er met de boringen? 
Van alle 54 boringen die wi hebben 
gedaan, maken wi profelen. Dit 

houdt in dat we per laag beschriven 
wat het is, bivoorbeeld: zand, klei, 
puinfundering, asfalt enzovoort. 
Ook maken we een beschriving van 
de verschillende diktes van de laag. 
Hierdoor krigt de opdrachtgever een 
goed beeld waaruit de verharding en 
onderliggende bodem bestaat. 

 En hoe onderzoeken jullie het 
grondwater dan precies? 

We plaatsen peilbuizen (PVC-pipen) in 
de grond. Hiervoor moeten we eerst 
boren, want de peilbuizen moeten op 
een bepaalde diepte zitten om het 
grondwater te kunnen bemonsteren. 
Een week na plaatsing pompen we 
het grondwater af. Daar nemen we 
monsters van. 

 Wat gebeurt er met die monsters? 
De monsters die we nemen van het 
asfalt, de fundering, de grond en het 
grondwater, onderzoeken we in het 
laboratorium. Met de resultaten van 
die analyses toetsen we of de kwaliteit 
voldoende is vastgesteld of dat er nog 
aanvullend onderzoek nodig is. 
Alle gegevens verwerken wi in één 
rapport. We sluiten hierbi af met een 
advies, dat we vervolgens naar de 
opdrachtgever sturen. 

 Wat zin dingen die jullie tidens 
de onderzoeken zouden kunnen 
tegenkomen? 

Dit is afhankelik van hoe de historie 
eruit ziet en welke activiteiten er zin 
uitgevoerd. Als er bivoorbeeld een 

tankstation aanwezig was, dan bestaat 
de kans dat er brandstofgerelateerde 
verontreinigingen, zoals minerale 
oliën, aanwezig zin. We onderzoeken 
de grond en het grondwater in het 
algemeen op een standaardpakket. 
Dit bestaat uit: zware metalen, 
minerale olie, PAK (Polycyclische 
Aromatische Koolwaterstofen) en PCB 
(Polychloorbifenyl). 

 Verwacht je bepaalde dingen tegen te 
komen in dit gebied? 

Binnen het te onderzoeken gebied was 
vroeger een waterloop – De Gentsevaart 
– aanwezig. Deze is inmiddels gedempt, 
maar ik ben benieuwd met wat 
allemaal. Vroeger waren de regels 
minder streng en gooiden ze zelfs 
olievaten en asbestplaten in een te 
dempen waterloop. Tegenwoordig mag 
dat natuurlik niet meer. 

 Wat nou als de grond of het 
grondwater sterk is verontreinigd? 

Dan moet er vervolgonderzoek 
plaatsvinden. Dan kiken we hoe groot 
die verontreiniging is en of er normen 
worden overschreden. Vervolgens 
overleggen we met de gemeente en 
Provincie of we die verontreiniging 
moeten weghalen. 

 Zin er naast het historisch-, bodem- 
en grondwateronderzoek nog andere 
onderzoeken die moeten gebeuren? 

Er wordt ook nog een archeologisch 
onderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek 
voert een andere parti (Artefact) uit. 
Zi maken naast hun eigen onderzoek 
gebruik van onze boorprofelen. 

 Jullie zin eind mei gestart met het 
veldwerk. Hoe lang zin jullie hiermee 
bezig geweest? 

We hebben ongeveer één week nodig 
gehad voor het boorwerk voor het 
verhardings- en bodemonderzoek. 
Daarnaast hebben we één dag 
nodig gehad voor het bemonsteren 
van de peilbuizen voor het 
grondwateronderzoek. 

 En wanneer verwachten jullie de 
resultaten van de onderzoeken?  

De resultaten van de monsters van de 
grond en het grondwater zin bekend 
binnen vif werkdagen. Voor de asfalt- en 
funderingslagen duurt dit ongeveer tien 
werkdagen. Twee tot drie weken na het 
veldonderzoek verwachten we dus meer 
te weten over de kwaliteit van de bodem. 

Een deel van de Gentsevaart vanuit de lucht gefotografeerd 
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