
Persmoment Water in de Reep op maandag 24
september 2018 om 10 uur

Bijna 60 jaar geleden werd de Nederschelde aan de Reep in het centrum van Gent gedempt. De

13.000 m³ aarde die toen gebruikt werd, is intussen opnieuw weggegraven en afgevoerd. De

kaaimuren werden hersteld of vernieuwd en de omgeving onderging een spectaculaire

metamorfose. Alleen de aarden dam aan de Wijdenaardbrug ter hoogte van het Bisdomplein

zorgt er nog voor dat het water op dit moment nog niet verder kan stromen.

 

Wij nodigen u graag uit op het historische moment dat we deze dam doorbreken en de

historische samenvloeiing van de Nederschelde en de Leie aan de Reep opnieuw een feit wordt.

 



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Dit moment is omwille van de veiligheid op de werf uitsluitend bestemd voor de

pers. Dit nieuwsitem staat tevens onder embargo tot bij aanvang van het

persmoment.

Voor bewoners is er een feestelijk openingsevent voorzien op 3 november, wanneer ook de

Scaldissluis gebruiksklaar is.

 

Wanneer? Op maandag 24 september 2018 om 10.00 uur

 

Waar? Ter hoogte van de Wijdenaardbrug aan het Bisdomplein.

 

Contact

Liesbeth De Bruyn, pers en communicatie schepen voor Mobiliteit en Openbare Werken Filip

Watteeuw, 0470 210 592, liesbeth.debruyn@stad.gent

Claudia Van Vooren, woordvoerster De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Bovenschelde, 0499

94 99 17, claudia.vanvooren@vlaamsewaterweg.be
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