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LANDINRICHTINGSPROJECT GENTSE KANAALZONE 
Koppelingsgebied Rieme-Zuid en Doornzele-Noord

Meer info / Hebt u bijkomend vragen over deze werken, 
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 
(‘Rieme-Zuid en Doornzele-Noord’ intikken in de zoekfunctie 
voor meer info over het project)

VU: Vlaamse Landmaatschappij, ir. Toon Denys, gedelegeerd bestuurder - Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel (nieuw adres vanaf 6 juni 2018: Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel) - juni 2018

TWEEDE FASE
UITVOERING 
INRICHTINGSWERKEN

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wordt 
momenteel het tweede deel van de inrichtingswerken in het 
koppelingsgebied Rieme-Zuid uitgevoerd.

Met deze tweede fase van de inrichtingswerken zal VLM in  
Rieme de oever van de Avrijevaart natuurtechnisch inrichten. 
Daarnaast wordt heel wat bijkomend groen aangeplant. Voor de 
vlotte verbinding met het aanliggend industrieterrein worden be-
tonnen fietspaden aangelegd ter hoogte van de Tragelstraat en op 
de Oude spoorwegbedding. Langs dit fietspad komt een rustpunt 
met picknickbanken en hoogstammige bomen.
Ook de wandelaar wordt verwend. Langs de R4 en ten noorden van 
de natuurzone zal een wandelpad worden aangelegd.

De tweede fase van de inrichtingswerken in Doornzele-Noord start 
in het najaar. Hier ligt de focus op de heraanleg van het Terdonkplein en 
de realisatie van de fietsverbinding tussen de Vasco da Gammalaan en 
Doornzeledries.
De zuidelijke oever van het Molenvaardeken wordt ingericht in functie van 
een vlot beheer van het Molenvaardeken. In deze zone komt een slingerend 
wandelpad. Verder komt er opgaand groen. 

Wees galant 
en gooi je afval in de vuilnismand

Grondverzet

De oevers van de Avrijevaart worden afgeschuind voor de ontwikkeling van bijkomende natuur. Hierbij komt heel wat grond vrij. 
Deze grond zal gebruikt worden om op de zuidelijke oever van de Avrijevaart een aantal zones op te hogen die in het volgende 
plantseizoen zullen worden beplant.
Deze fase van de werken zal deze zomer worden afgerond.

Aanleg paden

Aansluitend aan de graafwerken zullen de paden worden aangelegd. Er komen 2 functionele fietspaden. Deze worden aangelegd 
in beton. Deze paden vormen de verbinding tussen de Christoffel-Colombuslaan en de Tragelstraat in het oosten en met de Rieme- 
wegel ter hoogte van de oude spoorwegbedding.
Ten noorden van de natuurzone komt een grazig wandelpad. Hier zal je kunnen wandelen op een gemaaid pad. Langs de R4 wordt 
een wandelpad aangelegd in halfverharding.

Aanplanting

De laatste fase van de werken is de aanplant van bomen en struiken. Dit zal gebeuren in komend plantseizoen. Dit loopt van half 
november 2018 tot half maart 2019.


