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LANDINRICHTINGSPROJECT GENTSE KANAALZONE 
Koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid

Meer info / Hebt u bijkomend vragen over het archeologisch onderzoek, 
of vragen met betrekking tot de inrichting van dit koppelingsgebied, 
aarzel dan niet om contact op te nemen met 

Gemeente Evergem, Helena Criel 09 216 05 46 of via www.evergem.be 
VLM 09 248 58 00 of via www.vlm.be 
(‘Langerbrugge-Zuid’ intikken in de zoekfunctie voor meer info over het project)

Aan de werfkeet (Gentweg) hangt een brievenbus waarin vragen gepost kunnen 
worden. (Vergeet zeker niet uw naam en contactgegevens te vermelden, zodat wij uw vragen kunnen 

beantwoorden.)

VU: Vlaamse Landmaatschappij, ir. Toon Denys, gedelegeerd bestuurder - Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel - februari 2018

Archeologisch vooronderzoek 

Binnenkort start hier de uitvoering van de werken. Daarbij staan heel wat graafwerken op het programma die de ondergrond 
verstoren, onder andere voor de aanleg van een aantal bijkomende grachten, een waterbufferende zone en een natuurlijke oever 
langs de Hospicieloop. Om te vermijden dat we hierdoor resten van mogelijk aanwezige archeologische sites beschadigen, voert een 
studiebureau op voorhand een proefsleuvenonderzoek uit. Daarbij graven we de teelaarde met een graafmachine af, onder begelei-
ding van een archeoloog, die alle sporen registreert en fotografeert. Langs de volledige Hospicieloop graven we één lange proefsleuf. 
Ook de percelen voor de aanleg van natte natuur en moeras zullen we via proefsleuven onderzoeken. 

Rooiwerken en opbraakwerken

Voor we de inrichtingswerken kunnen starten, zal de aannemer het gebied opruimen. Afsluitingen en voormalige schuilhokken 
zullen worden afgebroken en verwijderd.

Dit gebied kampte de voorbije jaren soms met wateroverlast. Daarom zullen we de bestaande grachten in het gebied verbeteren en 
een aantal nieuwe grachten graven. In het noordelijk deel van het parkgebied willen we natte natuur en waterbuffering realiseren. 
Dit alles gaat gepaard met heel wat graafwerken. Bovendien zullen we ook 500 kleinere en 50 grote bomen rooien. 

Ook voor de aanleg van een centrale wandellus en een fietspad verdwijnen bomen. De boomstammen van de gerooide bomen 
gebruiken we om spelelementen te bouwen in het nieuw aan te planten speelbos. De gerooide bomen zullen we ruimschoots com-
penseren met de aanplant van 62.000 stuks nieuw bosgoed en een 200-tal hoogstammige bomen in de winter van 2018-2019. 

UITVOERING 
INRICHTINGSWERKEN
In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) start 
begin februari 2018 het eerste deel van de uitvoering van in-
richtingswerken in het koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid. 

Met dit inrichtingsplan zal de VLM een bospark aanleggen voor de bewo-
ners van Kerkbrugge en Langerbrugge. In dit park voor jong en oud komt 
een speelbos, richten we de zone rond de Hospicieloop natuurlijkvriendelijk 
in, steken we de voormalige wielerpiste in een nieuw kleedje en zal je vlot 
kunnen wandelen en veilig kunnen fietsen. De komende maanden verandert 
er hier veel. 

Wees galant 
en gooi je afval in de vuilnismand

Toekomstbeelden voor park Langerbrugge
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