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Gent krijgt als eerste Belgische stad circulair
voetpad

Gent krijgt als eerste Belgische stad een circulair voetpad. Het gaat om een strook

van 110m² voor het gebouw van de Arteveldehogeschool in de Leeuwstraat. Wie

daar binnenkort wandelt, stapt niet langer op cement of beton, maar op een

restproduct van staalproductie (LD-slakken) en CO2. De nieuwe werkwijze heeft

een veel lagere impact op het milieu.

Stapsteen naar een circulaire stad

Het voetpad is het resultaat van het project 'Stapsteen naar een circulaire stad', waarin partners

VITO, Orbix, UGent, Vlaanderen Circulair en de Stad Gent het gebruik van duurzame

materialen in de stadsomgeving onderzochten, met de bedoeling die ook te gebruiken als

bouwmaterialen.
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Het voetpad voor het gebouw van de Arteveldehogeschool in de Leeuwstraat wordt aangelegd

met Carbstone-klinkers. Die zijn gemaakt volgens de Carbstone-technologie die VITO en Orbix

ontwikkelden op basis van LD-slakken en CO2. Omdat er geen gebruik wordt gemaakt van

cement- en betonproducten, heeft de nieuwe werkwijze een veel lagere impact op het milieu. De

stenen kleuren wel iets bruiner dan de traditionele grijze betonstenen. Met deze nieuwe

technologie kan een scala aan producten worden geproduceerd, met dezelfde technische

eigenschappen als conventionele betonproducten, maar een veel lagere belasting van het

milieu.

Circulaire economie

De Stad Gent zet al langer in op een circulaire economie waarin grondstoffen niet verloren

gaan, maar blijven circuleren. Samen met de partners van de Cleantech Cluster Regio Gent, die

in 2016 werd opgericht, zet het stadsbestuur in op een pakket aan acties en projecten voor de

uitbouw van een circulaire economie. Het hergebruiken van bouwmaterialen in de stad is hierin

een belangrijk onderdeel.

'De Stad Gent wil tonen dat samenwerking tussen verschillende partners loont,
dat materialen die gebaseerd zijn op hergebruik of nieuwe samenstellingen
betrouwbaar zijn en dat hiermee nieuwe businessmodellen kunnen opgezet
worden. Kortom, we willen onze rol als proeftuin voluit opnemen, ook door
circulaire materialen te gebruiken in gebouwen en infrastructuur op ons
grondgebied.'
— Sofie Bracke, schepen van Economie

Contact

Eline Creve, kabinet schepen Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Lees meer over het project op cleantechregiogent.be

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent
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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.

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

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent
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