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Groene eilandjes Jan van Hembysebolwerk
onherstelbaar beschadigd door storm

De recente weekendstormen brachten grote schade toe aan de groene eilandjes

aan het Jan van Hembysebolwerk. Omdat de beschadigde eilandjes de vrije

doorgang van de (plezier)vaart verhinderen, zal de Stad Gent ze vroeger dan

gepland weghalen.

Door de recente stormen is de onderconstructie van de eilandjes aan het Jan van

Hembysebolwerk losgekomen. Stukken dreven af en liggen nu verspreid over de volledige

breedte van het water tussen het Jan van Hembysebolwerk en de Waldamkaai. Het is niet meer

mogelijk om de eilandjes te herstellen.

Omdat de eilandjes de vrije doorgang van de (plezier)vaart verhinderen en er dit weekend een

kajakwedstrijd passeert, worden ze vanaf 5 maart 2020 verwijderd. Normaal zouden de groene

eilandjes sowieso worden weggehaald voor de bouw van de fietsonderdoorgang onder de

Contributiestraat. Dit zou binnenkort gebeuren omdat dit vóór het vogelbroedseizoen moet.

Door de stormschade gebeurt het nu iets vroeger.
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

De Stad Gent en de Vlaamse Waterweg nv. zullen de eilandjes in de toekomst vervangen door

groene vooroevers, onder andere aan de Coupure. In het kader van hun gezamenlijke visienota

'Water in de Stad' hadden beide partners al eerder deze ambitie opgenomen.

Contact

Sofie Aelterman, kabinet schepen Filip Watteeuw, gsm 0471 90 57 04, e-mail

sofie.aelterman@stad.gent

Bevoegd

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent
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