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Gratis kanovaren aan Houtdok in ruil voor
emmer drijfvuil

Aan het Houtdok kunnen bezoekers vanaf vandaag, zaterdag 10 juli, elk weekend

gratis een kano ontlenen in ruil voor een emmer drijfvuil. De Stad Gent, vzw

DOKano en Ivago ijveren zo voor een propere plek waar het aangenaam vertoeven

is.

Bezoekers van het Kapitein Zeppospark aan het Houtdok kunnen vanaf 10 juli elke zaterdag en

zondag tussen 13 en 17 uur gratis een van de groene kano’s van DOKano ontlenen als ze een

volle emmer drijfvuil terugbrengen. Daarvoor werd een uitleenpost in een container opgericht

bemand door vrijwilligers van DOKano. Wie koudwatervrees heeft, kan een grijper ontlenen om

in het park zwerfvuil op te rapen.
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Het Houtdok is een schitterend stukje Gent. Daar dragen we met z’n allen
graag zorg voor. Via deze nieuwe actie koppelen we het nuttige aan het
aangename. En ik kan uit eigen ervaring zeggen dat zoiets extra plezant is.
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid

Vorig jaar is er 40.000 kg drijfvuil opgevist uit de Gentse binnenwateren, zo blijkt uit cijfers van

DOKano en de Vlaamse Waterweg. Een van de plaatsen met veel drijfvuil is het Houtdok. Dat

afval komt er deels via de stroming terecht, maar ook door de vele bezoekers van het

omliggende park. Met dit project wil DOKano ervoor zorgen dat bezoekers blijven genieten van

de mooie plek en ook zelf een steentje kunnen bijdragen.

Met DOKano willen wij op een plezante manier de mensen bewust maken van
het (drijf)afvalprobleem. Door duidelijk aanwezig te zijn aan het Houtdok hopen
we de mensen mee te nemen in een positieve, afval-arme spirit, weer schoon
water te krijgen en samenwerkingen met partners aan te gaan.
— Maarten Demeester, vzw DOKano

Samen sterker

Voor dit project bundelt de Stad Gent de krachten met Ivago en DOKano. Mooimakers zorgde

met een subsidie voor de nodige financiële middelen. Met die subsidie zal DOKano de komende

twee jaar bovendien ook Gentenaars sensibiliseren over afval en activiteiten op poten zetten om

afval te verminderen. Ivago stelt op de site materiaal ter beschikking om afval te rapen en haalt

het verzamelde vuilnis op.
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