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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 
of met de VLM, tel. 09 244 85 00 of via www.vlm.be 
(‘Rieme-Zuid en Doornzele-Noord’ intikken in de zoekfunctie )

VU: Vlaamse Landmaatschappij, ir. Toon Denys, gedelegeerd bestuurder - Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel - december 2018

TWEEDE FASE
UITVOERING 
INRICHTINGSWERKEN
In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wordt 
momenteel het tweede deel van de inrichtingswerken in het 
koppelingsgebied Doornzele-Noord uitgevoerd.

Met deze tweede fase van de inrichtingswerken zal VLM in Doornzele 
de zuidelijke oever van het Molenvaardeken inrichten voor vlot beheer. 
Daarnaast krijgt het fietspad langs de Vasco da Gammalaan een veilige ver-
binding met Doornzeledries. Het Terdonkplein wordt in een nieuw kleedje 
gestoken. Alle zones worden groen ingekleed met heel wat struiken en 
hoogstammige bomen. 

Wees galant 
en gooi je afval in de vuilnismand

Inrichten zuidelijke oever Molenvaardeken

De zuidelijke oever van het Molenvaardeken krijgt een andere inrichting om het beheer vlot te laten verlopen. Hiervoor zullen 
een aantal bomen moeten sneuvelen. Bij de aanleg van deze strook streven we er naar om het aantal te vellen bomen tot een 
minimum te beperken.

Tussen deze strook en het aangrenzend gebied komt een afsluiting met daarnaast een bufferende struikenzone en een slingerend 
wandelpad in een deel van deze zone.

Aanleg paden

Op de voormalige spoorwegverbinding maakt de huidige spontane beplanting plaats voor de aanleg van een nieuw fietspad  
(stippellijn op foto links). 
Dit zal via een brugje over het Molenvaardeken verbinding geven met het al aanwezige fietspad.

Op de zuidelijke oever van het Molenvaardeken leggen we een kronkelend wandelpad aan.

Aanleg Terdonkplein

Dit plein krijgt een heraanleg in de stijl van Doornzele Dries: een grazig plein met hoogstammige bomen. Een beperkt deel van 
dit plein blijft parkeerzone. De toegang tot de achterzijde van woningen van Terdonk blijft bereikbaar via het nieuwe plein.  
Het doorgaande fietspad (foto links) krijgt een rechtstreekse verbinding met het plein.


