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De kaaipromenade langs De Krook is klaar

De werken in de omgeving van De Krook zijn afgerond. De Platteberg, de Grote

Huidevettershoek en de Korianderstraat werden heraangelegd. Ter hoogte van de

bocht van de Schelde ligt een gloednieuwe kaaipromenade met zitruimte. Na de

heropening van de Nederschelde aan de Reep, krijgt Gent er opnieuw een mooie

plek bij aan het water.

De heraanleg van het openbaar domein speelt daarmee in op de nieuwe publieksfuncties van de

site. Meer groen en meer fietscomfort waren twee belangrijke klemtonen. Er werd ook rekening

gehouden met vereisten voor brandweer en logistiek, en met de invulling van de site als

voetgangersgebied.

'Met de kaaipromenade hebben de Gentenaars er een prachtige zitplek bij aan
het water.'
— Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte
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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.

Promenade

De straten rond De Krook waren toe aan een grondige opfrissing. De heraanleg maakt de

bibliotheek en de ondergrondse fietsenstalling vlot bereikbaar vanuit de drukke Sint-

Pietersnieuwstraat. De kaaien werden vernieuwd en verlaagd, en er zijn aanmeerplaatsen

voorzien voor pleziervaart en taxiboten. Zowel de kaaien als de Platteberg kregen meer groen.

Bij de heraanleg werden ook enkele afvalwaterriolen vernieuwd en er werd een gescheiden

stelsel geïnstalleerd.

De werken kostten ongeveer 3,5 miljoen euro, waarvan de Stad Gent het grootste deel betaalde.

De andere partners in het project waren Aquafin en Farys.

Contact

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, gsm 0479 275 786,

e-mail filip.watteeuw@stad.gent
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