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Dit verslag is uitsluitend van informatieve aard en kan geen enkele verbintenis vanwege het 
stadsbestuur Nieuwpoort tot stand brengen. Dit kan enkel via officieel ondertekende briefwisseling 
overeenkomstig art.182 p ar.4 van het gemeentedecreet. Aan dit beknopt verslag kunnen geen 
rechten ontleend worden. 

 
Aanwezig : 
Rommel  Joost, voorzitter 
 Claeys Dries Couttea, Vandorpe Jean Pierre , Vanlandschoote Mark, Plyson Daniel, Guido 
Breemeersch, Christian Asseloos) stemgerechtigde leden dorpsraad en  twintigtal  inwoners  
Sabine Slembrouck, gemeenteraadslid  
 

afwezig met melding : Robert Coutteau.en  Jozef Deschoenmaeker  leden dorpsraad Adina Counye , 

gemeenteraadslid Jan Desmet , lid dorpsraad  
 
De vergadering wordt bijgewoond door gedeputeerde  Guido Decorte  en Kathy Belpaeme, provinciaal 
regio manager, wat betreft de voorstelling van het project " Koolhofput  en de geer burgemeester 
Geert Vanden Broucke  voor de volledige agenda . 
 
Project " Koolhofput"  
 
bron:  : zie ook Nieuws Provincie West-Vlaanderen  
 

Op donderdag 25 februari 2016  keurde de provincieraad de aankoop van een perceel grond 
ter uitbreiding van het provinciedomein Koolhofput (Oostduinkerke - Nieuwpoort) goed. 

Het gaat over een uitbreiding van 1 ha 75a en 37ca. De aankoopprijs bedraagt 40.000 euro 
per hectare.  
Het perceel dient om drie grote poelen te graven die in verbinding staan met de Koolhofput 
en mede instaan voor de waterbuffering vanuit Nieuwpoort. Naast de compensatie van de 
buffercapaciteit, vergroten ook de wandelmogelijkheden door de aankoop. Er wordt ook een 
mountainbikepad en educatief leerpad voorzien. 

Situering en ambitie 
De site ‘Koolhofput’ komt op die manier op bijna 16 ha. Het provinciedomein is gelegen op 
de grens van Nieuwpoort en Koksijde. De zone grenst aan het kanaal Nieuwpoort-Diksmuide 
en aan de provinciale Groene As ‘De Frontzate’.  
De Provincie wil van de site een groen scharnierpunt tussen Koksijde en Nieuwpoort-Stad 
maken. Ook de aansluiting met ‘De Frontzate’ moet geoptimaliseerd worden. 

Omschrijving van de voorziene plannen 
Zo wil het provinciebestuur, naast oeverherstel, vooral de toegankelijkheid voor wandelaars 
en andersvaliden verbeteren, met respect voor de huidige kwaliteiten van de omgeving. 



De steile oevers met betonstenen worden over 300 meter minder steil gemaakt waardoor 
rietkragen zich kunnen ontwikkelen. Op die manier ontstaan natuurlijke paaiplaatsen voor 
vissen en amfibieën. 

Aan het kanaal Nieuwpoort-Diksmuide wordt de picknickzone uitgebreid en voorzien van 
nieuw meubilair. Het huidige rustige karakter van het vissers- en wandelgedeelte blijft op die 
manier behouden. Een extra steiger voor mindervaliden komt in de plaats van een aantal 
ongebruikte steigers, dichtbij de huidige parking. 

Verder komt er een gesloten, halfverhard wandelparcours: nieuwe voetgangersbruggen of 
een veerpont zullen een wandelcircuit aan de oevers van de put mogelijk maken, gescheiden 
van het fietsverkeer van ‘De Frontzate’. Ook het fietspad op ‘De Frontzate’ wordt 
heraangelegd tussen Nieuwpoort-Stad en Ramskapelle. Een laatste actie is het herstellen 
van de brug over het Kanaal, zodat ze weer veilig is voor de wandelaars en fietsers van en 
naar Nieuwpoort. 

Historiek (zie ook *)  
Nadat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in 2001 het landinrichtingsproject ‘De 
Westhoek’ had voltooid, werd de Provincie West-Vlaanderen eigenaar van de omliggende 
gronden aan de ‘Koolhofput’. De Koolhofput ontstond uit een 10 ha grote zandwinningsput 
die in 1978 werd uitgegraven voor de aanleg van de autosnelweg E40. De put zelf wordt 
gebruikt als bufferbekken om de piekdebieten in de Koolhofvaart op te vangen. 

te onthouden : 

In 2017 wordt de spoorwegbrug weggenomen, met het oog op herstel . In 2018 zijn de 
werken in  de omgeving van de Koolhofput  voorzien. De verschillende door de hogere 
opgelegde procedures kunnen echter voor vertraging zorgen . De aanwezigen zijn van 
oordeel dat een harde verharding ( bv KWS) de veilig en rustig  gebruik van het wandel- en 
fietspad niet zal bevorderen . 

 Bedenking vanuit het publiek  mocht spoorweg fietspad verder geasfalteerd worden. 
Misschien minder stoffig maar anderzijds worden wielertoeristen uitgenodigd om snel 
te rijden op een dergelijk baantje en dit kan een gevaar zijn voor de recreatieve 
fietser, voetganger en kinderen. Tevens wordt overal gezegd dat er minder mag 
geasfalteerd worden ivm overstromingsgevaar maar in de praktijk wordt hiermee 
geen rekening gehouden als men ook al een landelijk pad zou asfalteren. 

  
suggesties en voorstellen kunnen overgemaakt worden aan kathy.belpaeme@west-
vlaanderen.be 

 
Herinrichtingwerken Ramskapellestraat  
 
 Een aantal mensen informeel hebben hun bezorgdheid te kennen gegeven omtrent de 
bijzonder gevaarlijke verkeerssituatie in de Ramskapellestraat (richting Sint-Joris) waar noch 
voetpad, noch fietspad voorzien is, en waar de wandelaars (vaak ook kinderen) op het 
rijgedeelte lopen.  
Ook werden de volgende punten aangebracht :  

 parkeerverbod Ramskapellestraat (14 tot 17 oktober) : geen communicatie over 
gekregen. Na contact genomen te hebben met politie, blijkt dat het de bedoeling was 
om te freezen en asfalt te gieten tot dorpskom (wat uiteindelijk niet gebeurd is: 

 probleem snelheid in de Ramskapellestraat: hoe kan dit probleem ingedijkt worden ? 
Snelheidsverklikkers toegang dorpskom langs beide kanten ? 

 Situatie wegenwerken. Nu erg gevaarlijk zonder verlichting in Ramskapellestraat. 
Overdreven snelheid in Ramskapellestraat.Jammer dat er niets gedaan werd om aan 
één kant af te sluiten of te beperken tot plaatselijk verkeer. Misschien moet er af en 
toe eens geflitst worden ? 



 
 
 
 
Op de vergadering zelf worden de volgende aandachtspunten aangebracht :  
 
 * huisnummer 134                          
dhr en mevr. Dekeyser Gerard –afwateringsproblemen DWA  afvoer zit te hoog ten opzichte 
van huisaansluiting , aldus kan gescheiden afvoer niet uitgevoerd worden. 
* 41,43,,128, 132      
 vervangen van grasstrook door grasdallen, zodat er kan geparkeerd worden 
militaire begraafplaats : aanbrengen van paaltjes tussen fietspad en rijweg  
* 49, 51                      
opvullen van gleuf tussen voorgevel en voetpad verharding ( voorkomen van waterindringing  
* over gans de lengte  reinigen van (nieuwe) straatkolken 
 *aan begin bebouwde kom : snelheid remmende maatregelen, het ongenoegen van het 
“autostrade effect” is algemeen.  
* 84, 67                      
vervangen van kassei verharding door betonstenen of KWS verharding  
* bij werken in de Ramskapellestraat ( tussen dorpsplein en Diksmuidse weg ) tijdig de 
bewoners ook van de St Laurentiusstraat in kennis stellen en wegnemen van paaltjes op de 
brug over ' t Leitje  
 
Herinrichten speelpleintje Leistraat  
 
wordt uitgevoerd in de maanden januari - februari 2017 .  Nadere inlichtingen kunnen 
bekomen worden bij medewerker Alain Capelle van de stedelijke technische dienst 
0498/92.92.96 alain.cappelle@nieuwpoort.be  

 
nieuwe aandachtspunten  
 

 naar analogie met bord ‘ d’Oude Schole ‘ vraag naar bord aan nieuw 
ontmoetingscentrum De Pastorie. Bezoekers weten niet altijd waar ze moeten zijn. 

 Vorige jaren in september was er mogelijkheid om groen te deponeren via container 
die op een vastgestelde dag op dorpsplein werd gezet. Dit jaar geen enkel signaal. 
 Gevraagd  wordt   de nodige werken uit te voeren aan de beplanting 6e liniestraat / 
Ramskapellestraat, zodat het zicht op het het verkeer op dit kruispunt verbeterd.  

 Vervangen van bomen in de Leistraat en Hemmestraat 

 herstel voetpad Leistraat 

 regeling gebruik clubhuisje op speelplein Leistraat . Regeling wordt uitgewerkt. 

 reiten van 't Leitje 

 voor de jaarwisseling wordt een grote kerstboom met verlichting gevraagd op de 
dorpsplaats 

 herstel verlichting kerktoren 

 renovatie dorpshuis - architect zal aangesteld worden.  
 

                                                                         de verslaggever,  

                                                                          M. Madou  

(*) persoonlijke noot van verslaggever :i.v;m; de Frontzate.  



De brug onder de E40 werd destijds gebouwd met het oog op het gebruik van de spoorweg 

voor de aanvoer van materialen voor de bouw van een kerncentrale voor de kust van 

Nieuwpoort.  

De spoorwegbrug werd destijds bij hoogdringendheid aangekocht door de Provincie, daar de 

NMBS deze brug verkocht had om te laten slopen. Op het ogenblik van de aankoop waren 

de slopingswerken overigens reeds aangevat.  

 


