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Kajakrekken en deelkajakken voor buurt rond
Franse Vaart

Het water in Gent wordt steeds meer gebruikt. Daarom is er deze zomer niet

alleen weer een kajakoverstap aan de Franse Vaart, maar staan er ook twee gratis

te gebruiken kajakrekken met plaats voor in totaal negen bootjes. Bovendien

komen er deelkajakken voor de bewoners van Macharius-Heirnis en Oud

Gentbrugge.
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Dat de Gentse binnenwateren in de zomer steeds populairder worden bij kajakkers en kanoërs,

is duidelijk. Om een goed overzicht te bieden, ontwikkelden de Stad Gent en De Vlaamse

Waterweg eerder al onder meer een vaarkaart met alle routes. Bovendien is er net zoals vorige

zomer een tijdelijk overstapponton aan de Franse Vaart, zodat kajakkers en kanoërs er een lus

kunnen maken.

Nieuw is dat er aan het eind van de Franse Vaart nu ook twee open kajakrekken staan.

Buurtbewoners met een eigen bootje kunnen ze gratis gebruiken. Het gaat om de eerste

openbare rekken voor kajakken in Gent, maar de komende jaren moeten er nog bijkomen. Een

nieuw infobord wijst alle peddelaars bovendien nog eens op de tien vaarregels.

Het is duidelijk dat Gentenaars ook meer en meer vanop het water van de stad
genieten. De kajakrekken, de vaarkaarten en richtlijnen zorgen ervoor dat dat
comfortabel én veilig kan.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Net zoals vorig jaar heeft De Vlaamse Waterweg zich samen met de Stad
Gent geëngageerd om de toegang tot de Franse Vaart vrij te maken zodat
kajakkers de lus kunnen maken. Samen met de tijdelijke pontons zorgt dat
ervoor dat peddelaars ook van dit prachtige stukje Gent kunnen genieten. Het
infobord toont hoe dat veilig kan.
— Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd regio west van De Vlaamse Waterweg nv

https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten/project-water-de-stad-gent


Tot slot zetten enkele bewoners van de wijk Macharius-Heirnis deze zomer ook een eigen

deelkajaksysteem op. Buurtbewoners kunnen deelkajakken ontlenen via een reservatie. Het

project krijgt steun van het wijkbudget van de Stad Gent. Eerder al werd via het wijkbudget een

gelijkaardig project met deelbootjes in Muide-Meulestede gefinancierd.

https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/kajak-deelsysteem-macharius-heirnis
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Opnieuw een prachtig project dankzij het wijkbudget. Er zit van alles in waar
we als stadsbestuur achter staan: mensen samenbrengen, genieten van Gent,
duurzaamheid door dingen te delen, solidariteit en zelfs de zorg om onze stad
schoon te houden. Voor zo’n projecten doen we het.
— Astrid De Bruycker, schepen van Participatie

Contact voor de pers

Sofie Aelterman, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0471 90 75 04 , e-

mail sofie.aelterman@stad.gent

Daan Nelen, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent

Liliane Stinissen, De Vlaamse Waterweg, gsm 0498 97 53 21, e-mail

liliane.stinissen@vlaamsewaterweg.be
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