
Vlaanderen
is open ruimte

INFOMOMENTEN
Op enkele momenten zullen collega’s van de Vlaamse Land-
maatschappij ter plaatse jouw vragen beantwoorden en 
toelichting geven over het project:  
 - Dinsdagavond  19/4/2022  19u - 20.30u 
 - Woensdagnamiddag  20/4/2022  14u - 15.30u
 - Zaterdagochtend  23/4/2022  10u - 11.30u

Afspraak aan het infobord in de Borkelaarstraat.
Bij slecht weer op één van deze infodagen voorzien we een 
nieuw moment. Dit moment maken we bekend op onze website 
www.vlm.be/oostakkernoord en publiceren we ter plaatse 
aan de infoborden. 

Kan je er niet bij zijn op de infomomenten?
Je kan de plannen digitaal bekijken via www.vlm.be/Oostakkernoord of 
op een scherm bij de Balie Bouwen van de Stad Gent. Bij Stad Gent maak 
je vooraf een afspraak zodat de bestanden beschikbaar staan op een com-
puter om te bekijken. Dat kan via mail naar bouwen@stad.gent of 
telefonisch 09 266 79 50 en verwijs naar openbaar onderzoek koppelings- 
gebied Oostakker-Noord.

Indien je bezwaren of opmerkingen wilt formuleren, kan je deze binnen de 
periode van het openbaar onderzoek indienen:

- digitaal via email naar groendienst@stad.gent, met vermelding ‘Openbaar 
onderzoek landinrichtingsproject Oostakker-Noord’

- schriftelijk per brief, met vermelding ‘Openbaar onderzoek landinrichtings-
project Oostakker-Noord’, gericht aan het college van burgemeester en 

 schepenen (t.a.v. Groendienst), Botermarkt 1, 9000 Gent of door afgifte aan de 
Balie Bouwen (op afspraak).

Het stadsbestuur  verzamelt en beoordeelt alle opmerkingen en bezwaren en neemt 
het resultaat mee in haar advies aan de Vlaamse Landmaatschappij over het ontwerp 
van landinrichtingsplan. Op basis van de ontvangen adviezen van de besturen maakt 
de Vlaamse Landmaatschappij in het najaar het eindvoorstel van landinrichtingsplan op. 

CONTACTPERSOON
Liesbeth Vincent
projectleider VLM
liesbeth.vincent@vlm.be

Openbaar Onderzoek ontwerpvoorstel 
Landinrichtingsplan Oostakker-Noord
In de Gentse haven zijn 16 koppelingsgebieden aangeduid die we inrichten als groenbuffer tussen de woonkernen en het havengebied. 
In 2021 ging de opmaak van het landinrichtingsplan voor het koppelingsgebied Oostakker-Noord van start. Buurtbewoners gaven via het participatieplatform 
van de stad Gent 39 ideeën door voor de inrichting van het gebied. Samen met betrokken partners en buurtbewoners werkte de Vlaamse  Landmaatschappij 
een ontwerp landinrichtingsplan uit met als doelstellingen:  

- een bosbuffer tussen de woonkern en het bedrijventerrein Skaldenpark
- meer publiek toegankelijke groene ruimtes
- een beter recreatief netwerk naar en doorheen het koppelingsgebied
- ruimte voor lokale voedselvoorziening en natuur-, bos- en landschapsontwikkeling 
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Openbaar onderzoek
van 19 april tot en met 

18 mei 2022 

www.vlm.be/
oostakkernoord

BEGRAZINGSBLOK
Naast actieve bosaanplant voorzien we ruimte 
voor spontane ontwikkeling van bos. Hier kan de 
natuur haar gang gaan en kan zich een gevarieerd 
landschap ontwikkelen.

SPEELZONE
In de speelzone en het aanpalend bos zullen kin-
deren naar hartenlust kunnen ravotten, hollen op 
kronkelende paadjes, klauteren op boomstammen  
of zich uitleven in het bos. 

WANDELPADEN
Nieuwe wandelpaden zullen je doorheen het 
koppelingsgebied loodsen. Via dit wandelnetwerk 
kan je het gebied verkennen en een frisse neus 
halen. 

BOS
Nieuw aangeplant bos vormt niet alleen een belangrijke 
visuele buffer tussen het woongebied van Oostakker en de 
industriezone maar zal samen met het parkgebied een 
aangename plek worden om te wandelen en te genieten. 
Ter hoogte van de woningen voorzien we een ruime, 
gevarieerde overgangszone van grasland naar bos.

PARKGEBIED
Het parkgebied vormt samen met het speelbos 
een multifunctionele groenzone. Hier kunnen 
buurtbewoners wandelen, tot rust komen en 
elkaar ontmoeten in een aangename omgeving. 
Hier leggen we ook een hondenlosloopweide en 
een plukboomgaard aan.

OPEN RUIMTE GEBIED
In het open ruimte gebied willen we het landbouw-
gebied landschappelijk versterken. Op vrijwillige 
basis kunnen eigenaars kleine landschaps- 
elementen zoals houtkanten, knotbomenrijen  
of hoogstambomen aanplanten.

ERFGOEDLANDSCHAP
We planten een hoogstamboomgaard op 
de historische site Wittewalle en maken 
het landschap ook hier waardevoller. 

VERGROENEN 
INDUSTRIEGEBIED

Ook in het industriegebied richten we enkele 
zones in. We mikken hier in eerste instantie op 
landschappelijke versterking en groenbuffering.

BESTAANDE 
WANDELVERBINDING

Door een aangepast beheer zorgen we ervoor 
dat je gemakkelijker kan wandelen op het be-
staande pad ten noorden van de langsgracht.

www.stad.gent/
oostakker-noord


