S TA D S

M AG

G
UL I-AU
J
E
N
I
AZ

2020

OP WIELTJES
Vakantie in
eigen stad

Op stap
met van Eyck

JULI-AUGUSTUS

A Squid
Called Sebastian
UITKIJK

2

Wist je dat je deze muurschildering op de
Koopvaardijlaan tot leven kunt brengen met
de app Zappar? Gent barst van uitstekende
streetart. Cultuur Gent verzamelt ze op
zijn website en geeft er uitleg bij. De Sorry
Not Sorry Streetart Map vind je ook in

de Stadswinkel (Botermarkt 17A) en bij
Visit Gent (Sint-Veerleplein 5). Zelf mooie
streetart gespot? Deel ze met de hashtag
#sorrynotsorrygent.
+ cultuur.stad.gent/street-art
• 09 323 61 80 (Cultuur Gent)
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kort
nieuws

BIE HINNEKINT, OUDERENZORG

“De mix van
nieuwsgierigheid
en ervaring maakt
ontmoetingen tussen jong
en oud altijd bijzonder.”
OPGELET

aangepaste
openingsuren

VRIJWILLIGERS

zomerscholen
Kinderen en jongeren die tijdens de zomer
vakantie graag op een leuke en speelse manier
bijleren, kunnen in de tweede helft van augustus terecht in een van de Gentse zomerscholen.
Wie de afgelopen maanden wat achterstand
heeft opgelopen, kan zo weer wat bijbenen.
Heb je pedagogische ervaring en zin om als
vrijwilliger een handje toe te steken in een
zomerschool? Neem dan contact op met het
Onderwijscentrum.

Van vrijdag 17 tot zondag 26 juli
zijn de loketten van de Dienst
Burgerzaken in sommige dienstencentra gesloten. In het AC Zuid en
de dienstencentra in Gentbrugge,
Nieuw Gent, Sint-Amandsberg
en Wondelgem kun je wel
terecht op maandag 20, woensdag 22 en vrijdag 24 juli, telkens
van 9 tot 12.30 uur. Daardoor
kan het langer duren voor de
aangevraagde documenten klaar
zijn. Wil je een nieuwe eID, Kids-ID
of reispas? Vraag die dan zo snel
mogelijk aan. Ook andere stadsdiensten zijn beperkt open tijdens
die periode. Een overzicht van de
openingsuren vind je op www.
stad.gent/dienstregelingvakantie.

OPROEP

Jong & Oud-prijs
Ken je een mooi initiatief dat de generaties
op een veilige manier samenbrengt in tijden
van corona? Ook dit jaar deelt de Stad Jong &
Oud-prijzen uit. Deelnemers maken kans op
750, 500 of 250 euro. Dien je project voor eind
augustus in via de website. Inspiratie nodig?
Op Stadsradio Vlaanderen (103.8 FM) kun je
nog tot eind augustus elke woensdag tussen
15 en 17 uur luisteren naar Oud en Jong: radiosessies met interviews, nieuws en verzoekjes.
+ www.jongenoudingent.be
• 09 266 93 63 (Ouderenzorg)

• 09 210 10 10 (Gentinfo)

+ www.stad.gent/zomerscholen
• 09 323 50 50 (Onderwijscentrum Gent)

GENTSE FLIKKEN

Vanaf woensdag 1 juli werkt de Politie
Gent voor niet-dringende aangiftes en
op afspraak
meldingen op afspraak. Met een onthaal
op afspraak zijn de wachttijden aan de politiebalie verleden tijd: jij
kiest het moment dat jou het best past. Voor elke afspraak wordt
voldoende tijd voorzien. Zo kun je je verhaal in alle rust vertellen.
Een afspraak maken kan via www.politiegent.be. Heb je geen internet?
Bel dan naar je commissariaat om een afspraak te maken.
• 09 266 61 30 (Politie Gent)
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VOORDELIG GENIETEN

Visit Gent © Bas Bogaerts

van vrije tijd

GENTSE BOMEN

met een verhaal
In Gent staan nogal wat merkwaardige,
zeldzame of monumentale bomen. Elaine Ost
verzamelde ze allemaal in het boek Gentse
bomen met een verhaal. Naast info over de oude
reuzen en hun geschiedenis bevat het boek
ook fiets- en wandelroutes langs deze bomen:
ideaal voor een uitstap in de zomervakantie.
Bestel het boek via www.skribis.be
of kijk op de website van de Stad voor de
verkooppunten.

Nu de musea, bibliotheken en
sporthallen weer open zijn, kun je
je UiTPAS opnieuw bovenhalen:
je spaart punten en ruilt ze om
voor voordelen als een gratis
museumbezoek, een gadget of een
koffie of thee. Heb je het financieel
moeilijk? Voor jou is er de UiTPAS
met kansentarief: altijd 80%
korting. Je hebt er recht op als je
verhoogde tegemoetkoming krijgt
van je mutualiteit, een leefloon
krijgt, of in schuldbemiddeling of
budgetbegeleiding bent. Haal een
pasje in huis en je krijgt meteen
ook leuke welkomstvoordelen.

LITER
LEIDINGWATER
gebruikt de Belg
elke dag

TIPS VOOR

je waterverbruik
Mochten alle Belgen één minuut minder
lang douchen, dan zouden ze 27 miljard
liter drinkwater besparen. Gebruik een
douchetimer, stel een alarm in op je gsm
of gebruik een simpele kookwekker.
Installeer je ook een spaardouchekop, dan
halveer je het debiet. Was je je handen,
poets je je tanden of doe je de afwas, laat
dan zeker de kraan niet lopen. Door een
normale kraan stroomt 10 tot 12 liter per
minuut. Meer tips in tijden van droogte en
waterschaarste vind je op de website.
+ www.kraanwater.be/tips
• 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

+ www.uitingent.be/uitpas
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

+ dewereldvankina.stad.gent
• 09 323 62 50

VAKANTIEBOEK

Op zoek naar inspiratie om de vakantie
De wereld van Kina thuis door te brengen? Voor 3 euro
koop je het vakantieboek van De wereld
van Kina voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Het staat boordevol weetjes,
opdrachten en spelletjes voor thuis. Help jij Octaaf de octopus om zijn
vriendje Vlieg te bevrijden? Of ben jij de detective die Costa Del Krab
uit de poten van de gebroeders Spin houdt? Kijk op de website voor de
verkooppunten.
+ dewereldvankina.stad.gent
• 09 323 62 50
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ONTMOET

Colin
‘Stel dat iedereen zijn drinkfles
kon vullen met gekoelde limonade.
Hoeveel blikjes en plastic flesjes
zou dat niet uitsparen?’
Colin Deblonde, een van de
winnaars van de Gentrepreneur
Awards voor ondernemende
jongeren, installeert deze zomer
duurzame drankautomaten op
10 locaties in en rond Gent.

“Lucas Moreau en ik kwamen vorig jaar op
het idee tijdens een warme zomerdag.
We hadden megaveel zin in een lekker
koel blikje maar dachten aan het milieu.
Wist je dat slechts een vierde van alle
recycleerbare blikjes en flesjes in België
ook effectief gerecycleerd raakt? Toen
we ons daarin begonnen te verdiepen,
ontdekten we nog een andere milieukost:
de drank zelf legt honderdduizenden
nutteloze transportkilometers af. Absurd,
want tapwater is overal. Voeg gewoon
smaak toe, dachten we. Nu ja, duurzaamheid moet ook economisch interessant
zijn. Daarom ontwikkelden Lucas en ik
Dripl: het is fris, het is lekker en wie het
plaatst, verdient er zoveel mee als met
een klassieke drankautomaat. De smaakconcentraten van Dripl worden al 25 jaar
gesmaakt in Nederland en ons testpubliek
aan de UGent was er ook dol op. Dankzij
Gentrepreneur gaan we straks goed
van start.”

wie
Colin Deblonde, Dripl
waar
Faculteit Economie en
Bedrijfskunde UGent

18
smaken
20.000
flesjes minder per
jaar per automaat

80%
minder transport

Dripl won in de categorie
Duurzame Duizendpoot.
Bekijk de andere winnaars op
www.gentrepreneur.gent/awards.
• 09 210 10 60 (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent)
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ONBEKEND
GENT
We mochten niet ver weg,
dus zochten we het dichtbij.
Half Gent ging wandelen in
de eigen wijk en ontdekte
daar onvermoede routes en
groene plekjes.

W

andelen laat je een vertrouwde
omgeving met nieuwe ogen
zien. Dat ontdekte Isabelle
Cauwels op haar dagelijkse
coronawandeling in Sint-Amandsberg.
“Ik heb op 3 maanden tijd meer ontdekt
dan in de 30 jaar dat ik hier woon.
Zoals de sculptuur van het roepende
mannetje aan een gevel van de architect Jan Rooms. Dat had ik nog nooit
opgemerkt!”

Oase van rust
Aan doelloos wandelen heeft Isabelle
een broertje dood. Daarom verzon ze
elke dag een nieuw thema. Het resultaat zette ze op Facebook. Witte vogels,
pluizige dingen, uitpuilende vuilnisbakken, het verhaal van de zeppelin die er
ooit neerstortte: alles kon. Isabelle legde
zichzelf maar één beperking op. Ze bleef
binnen een straal van 3 kilometer rond
haar woning. Volgens de formule ‘straal
x straal x pi’ is dat toch bijna 30 vierkante
kilometer. Mét het nodige groen. “De
Rozebroeken zijn bijna mijn achtertuin.
Of we wandelden langs de Oude Dokken
naar het Kapitein Zeppospark. Mijn
favoriet is het Admiraalparkje in
Destelbergen. Een oase van rust!”

Groen op 150 meter
Aan rust heeft iedereen nood, corona of

Overmeers © Bart Desomer

VAKANTIE

niet. Daarom werkt de Stad gestaag verder aan meer groen in Gent. Els Mechant
(Groendienst): “Op 150 meter van zijn
voordeur moet elke Gentenaar een stukje
groen of een speelpleintje vinden en op
400 meter een wijkpark van minstens
1 hectare. Voor de grotere parken en
natuurgebieden is de norm 5 kilometer.”
De moeilijkste wijken liggen in de dichtbevolkte 19de-eeuwse gordel. Maar ook
daar rond is een inhaalbeweging bezig.
Daar zijn soms veel tuinen, maar weinig
wijkparkjes. Els Mechant: “We creëren
ook 8 groenklimaatassen. Die lopen vaak
langs een waterweg en verbinden de
natuur van de stadsrand met de groenzones in het centrum. Via de klimaatassen
kun je op een veilige manier de stad
doorkruisen. Ze zorgen ook voor meer
biodiversiteit in de stad en ze hebben een
afkoelend effect.”
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Net als Isabelle vielen veel
Gentenaars als een blok voor de
charmes van hun eigen buurt.
In elke wijk zijn er groene hoekjes,
verborgen schatten en onvermoede
pareltjes te ontdekken. Dat komt
van pas, nu veel mensen vakantie in
eigen stad gaan vieren of op zoek
zijn naar nieuwe wandelroutes. Dit
zijn alvast 9 inspirerende plekken
buiten de kleine stadsring.

Een wandeling die begint op een
veerboot, dat kan niet meer stuk.
Startpunt is de overzet naast de
romaanse kerk van het idyllische dorpje
Afsnee. De Afsnee-Keuze-wandelroute
bestaat uit 2 lussen, met als knooppunt
de Goedingebrug. Die verbindt de
kouter van Afsnee, een mooi stukje open
landbouwgebied, met de Keuzemeersen,
het lager gelegen natuurgebied aan de
andere kant van de Leie. Een aanrader
voor natuurliefhebbers.

© Ferre Pauwels

Van Acaciapark tot Zuiderbegraafplaats.
Bekijk alle 185 Gentse parken en speelen sportterreinen:
+ www.stad.gent/buitengenieten

Afsnee-Keuze

Wijkpark De Porre
Stoomweverij en spinnerij De Porre,
ooit een belangrijke werkgever in
de wijk Moscou-Vogelhoek, sloot
de deuren in 1980. De Stad kocht de
site en legde er een nieuw wijkpark
aan. Origineel: delen van de oude
fabriek werden bewaard en in het
park geïntegreerd. Blikvangers zijn de
stoomturbine, waarrond een glazen
paviljoen werd opgetrokken, de betonnen koeltoren en een buitenexpo met
verhalen en portretten van gewezen
werknemers. Je vindt er een sportplein, een boomgaard, een vijver en
speelzones.
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Lourdes

Domein Vyncke-Bovyn

Nood aan stilte en bezinning? In het
bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van
Lourdes in Oostakker brand je een kaarsje
in de Mariagrot en kom je helemaal tot
rust in de schaduw van de hoge bomen.
De godsvruchtige bewoonster van het
nabijgelegen kasteel Slotendries bouwde
de grot in 1873. Kort na de inzegening
van het beeld van de heilige Bernadette
genas landarbeider Pieter De Rudder
er op miraculeuze wijze van een open
beenbreuk. Sindsdien komen gelovigen
er met velen langs voor een bezoek aan de
grot en de neogothische basiliek.

Soms is niets doen beter dan hard
werken. Het domein Vyncke-Bovyn,
langs de Botestraat in Mariakerke, is
200 jaar oud. Na de Tweede Wereld
oorlog viel het onderhoud stil. Gras
velden raakten herbebost en struiken
groeiden waar ze wilden. Tussen de
verwilderde planten zijn schuilkelders
en een oude ijskelder bewaard. Die
laatste is ingericht als schuilplaats
voor vleermuizen. Je vindt er ook
een prachtige lusttuin, een vijver
en een kunstwerk dat ook als serre
dienstdoet.

Oude Moervaartarm
De Gentse haven, dat is meer dan Volvo
of ArcelorMittal. Langs beide kanten
van het kanaal Gent-Terneuzen ontstaan
bijvoorbeeld koppelingsgebieden. Dat
zijn groene buffers tussen de drukke
havenactiviteiten en de kanaaldorpen. Het
koppelingsgebied Sint-Kruis-Winkel is een
pareltje. Een wandellus van 2,5 kilometer
leidt je vanaf de Barkstraat langs de natte
natuur van de Oude Moervaartarm. Vlakbij
bezoek je het charmante Mendonk.
De Spanjeveerbrug, een oude legerbrug,
verbindt de beide oevers van het
dorpje.

Overmeers
Zeven hectare natte en droge weiden,
oude bosjes en ruige stukjes natuur rond
een grote vijver: natuurpark Overmeers,
tussen de Sint-Denijslaan en de geluids
muur van de Valentin Vaerwyckweg,
is het ontdekken meer dan waard. De
ijsvogel staat op de gastenlijst, maar is
nog niet gespot. Wel present: een heuse
eucalyptusboom, die door de scherpe
geur van zijn bladeren vliegen en muggen
op een afstand zou houden. Je kunt in het
park via de Sint-Denijslaan of het fietspad
in de Vaerwyckweg.

© Layla Aerts

Westerbegraafplaats

Scheldevallei
Recreatieve fietsers maken druk
gebruik van de Zonneputtragel, het
stukje jaagpad dat in Zwijnaarde langs
de Schelde naar het zuiden loopt.
Minder goed gekend is de groene
strook tussen dat jaagpad en de E17.
Daar kun je fijn wandelen langs
trage wegen als Zwartekobenpad,
Hondeleepad en Eggestraat.
Omdat we niet chauvinistisch zijn:
richting Zevergem wordt dit stukje
Scheldevallei nog landelijker en
mooier.

Wandelen op een begraafplaats?
Het klinkt wat gek, maar wacht tot
je de Westerbegraafplaats aan de
rand van de Bloemekenswijk ziet.
Die is 23 hectare groot en bijna
de helft ervan is groen. Het oude
gedeelte is aangelegd als een park
in Engelse landschapsstijl. Een
beukendreef leidt van Palinghuizen,
langs de Brugse Vaart, naar een
imposant poortgebouw. Daarachter
ligt een groot grasveld, omzoomd
door een kronkelend wandelpad en
monumentale bomen. Er liggen veel
bekende Gentenaars begraven, in
grafmonumenten die niet moeten
onderdoen voor die op Campo Santo.

Maritieme wandeling
Muide-Meulestede is een langgerekt
schiereiland, geprangd tussen de
Voorhavenkaai en de havendokken.
De woonboten, oude loodsen en antieke
scheepskranen maken er een uniek stukje
Gent van. Vertrek vanuit het Kapitein
Zeppospark aan de Houtdokkaai en wandel
langs het water tot helemaal aan het SintAntonius-Abt-kerkje, aan Meulestedebrug.
Langs de Terneuzenlaan ontdek je het
bijzondere werk van de Gentse architect
Geo Henderick. De directeurswoning van
scheepsbouwer Beauval uit 1905 springt
meteen in het oog.
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URBAN SPORTS

‘Goed inademen en naar
voren leunen.’ Lou (9) en
Petros (11) spreken zichzelf
moed in voor hun allereerste
drop in, in een skatebowl.
Met wat coaching van een
ervaren lesgever storten de
jonkies zich beurtelings de
betonnen kom in, vloeiend
naar de overkant.
Oef, gelukt!

N

ick Steenbeke kijkt naar de jeugd
in het nieuwe skatepark aan de
Blaarmeersen. De bowl mag eventjes en onder streng toezicht van
de werfleider getest worden. De Gentse
skater denkt terug aan zijn beginjaren,
lang voordat hij een gesponsorde topper
werd. “Wij sprongen gewoon op de stoep
in de straat, want 17 jaar geleden was er
buiten een paar kleine toestelletjes aan
het Zuid niets in Gent. De skaters vragen
al 3 generaties om een park als dit. We
hebben lang moeten wachten, maar nu
hebben we echt de lotto gewonnen.”

Beter dan Luxemburg
Het Gentse skatepark is met 4.000 vier
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WELKOM IN DE
kante meter het op 2 na grootste van
Europa en bestaat uit 9 plateaus verbonden door hindernissen, van beginner tot
pro. Het ontwerp komt van het Franse
architectenbureau Constructo, dat ook
het skatepark in Luxemburg tekende. Dat
staat bekend als het beste van Europa,
maar de skaters rond de bowl zijn het
erover eens: de Blaarmeersen wordt
‘nog beter’.
Het is dan ook ‘hun’ skatepark. De skaters en andere urban sporters zaten van
bij het begin mee aan de knoppen.
Pieter Danhieux (Sportdienst): “Het
ontwerp werd samen met alle groepen
afgestemd tijdens inspraakrondes op
het stadhuis. Voor de bouw nam de

hoofdaannemer Concrete Dreams onder
de arm, een crew die volledig uit skaters
bestaat. Zij hebben tonnen ervaring en
werken alles af tot in de puntjes.”
Voor werfleider Jonathan Seys (Stads
bader) was dit een bijzondere klus.
“Skaters, bladers, steppers, bmx: alles
op wieltjes zal hier terechtkunnen. De
freerunners hebben een eigen zone.
Flow de Gand heeft meegeholpen bij het
ontwerp. Ze hebben hun input gegeven
over de verschillende obstakels.”
Waren skaters en bladers geen gezworen
vijanden? “Correctie, tegenwoordig zeggen we inlineskaters (wieltjes op een rij)
en quad skaters (twee paar wieltjes)”, legt
inlineskater Huub Hostyn (Rollerpunt)

Slick en zijn vrienden in de tweede helft
van de jaren 90 op de stadsdiensten af.
Een halfpipe bouwen doe je zó. Voor de
mannen van de Groendienst maakte
Slick met plezier een tekeningetje. “Het
was het begin van een lange en vruchtbare samenwerking, ook met de Jeugddienst. De skateparkjes die sinds 2007
zijn gebouwd – het Zuid, het Keizerpark
en het Spellekenspark – zijn gemaakt in
samenspraak met de Gentse skaters.”

SKATEHEMEL
uit. “En met die rivaliteit valt het goed
mee hoor. We kennen mekaar van de
pleintjes. Alle groepen, ook de rolschaatsende dames van Rampzalig, hebben
mekaar gevonden rond de plannen.”

Vallen en opstaan
Dat je zonder de technische inbreng
van skaters onmogelijk iets goeds kunt
bouwen, hebben ze in Gent geleerd met
vallen en opstaan. “De eerste toestellen
die de Stad plaatste, herinner ik mij
als absurd onskatebaar”, lacht skater
Manuel Thiry (alias Slick). “Wij hebben
lang ons eigen gerief in hout gebouwd,
noodgedwongen. De splinters en spijkers
namen we erbij.” Uiteindelijk stapten

© Thomas Sweertvaegher

Honderden skaters

'Om een goed skate
park te bouwen,
moet je met de
skaters zelf rond de
tafel gaan zitten.'

De skateparkjes in de wijken – met Jan
Yoens zijn het er 4 – bieden plaats aan
een toenemend aantal skaters. Matthias
Hoogewys van cultuurorganisatie Kapow
zegt dat het moeilijk is om het aantal in
te schatten. “In de kleinere skateparken
en zeker op straten en pleintjes zitten op
mooie dagen honderden skaters. Maar
één ding is zeker: skaten is de jongste
jaren ontploft. Het is niet langer een subcultuur. Edits (zelf gemonteerde filmpjes)
op sociale media en de Gentse skateshops
als Slam, Curb en West Site hebben skaten voor iedereen toegankelijk gemaakt.”
Net als Kapow ondersteunt Skateboard
Academy (SBA) jonge enthousiastelingen met initiaties en kampjes. Matty
Zighem bouwde met SBA zelfs een levendige club- en buurtwerking uit in de oude
brandweerkazerne van Gentbrugge. In
Campus Atelier in Nieuw Gent, Primo in
Sint-Amandsberg en de Meubelfabriek in
de Brugse Poort hebben andere vzw’s en
skaters rails, ledges en mannypads gezet.
Matty Zighem: “Het blijven allemaal
tijdelijke invullingen, wat minder perspectief biedt. Een permanente indoorhal
blijft een droom in de Gentse scene. Het
park op de Blaarmeersen is machtig,
maar als het regent is buiten skaten
onmogelijk.”
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‘Voorzichtige
start’

© Joselito Verschaeve

KAAT KETELE, SPORTDIENST

Geleerd op straat: Arthur Bultynck doet een backside noseblunt.

Street skate
Skateparken zijn maar de helft van het
verhaal. De meeste skaters zoeken ook
trappen, leuningen en andere obstakels
op in de stad. Niet alle Gentenaars zien
hen graag komen. Diete Glas (Dienst
Preventie voor Veiligheid): “Heel wat
mensen denken dat skaten op pleinen
en straten niet mag. Maar zolang je
niets stukmaakt, geen afval achterlaat
en de geluidsregels respecteert, is street
skaten perfect oké. Als kindvriendelijke stad ondersteunen we het. Beweging, respect, doorzettingsvermogen,
vriendschap: skaten is niet zomaar wat
hangen. Het is duidelijk dat jongeren
er sportief en sociaal beter van worden.
Maar het klopt dat de drukte op en rond
skateparkjes en skatespots de laatste
jaren te groot werd. Dat leidde soms tot
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wrevel in de buurt. We zoeken altijd
een oplossing in een dialoog met
bewoners, handelaars en skaters.”
Zullen er met het nieuwe park nu minder
jongeren in de stad skaten? Maarten
Kaptein (Groendienst): “Skaters zullen
altijd spots dicht bij huis zoeken en
buurtsport blijft belangrijk. Alleen is
de vraag: waar stimuleren we street
skaten, en waar ontraden we het? Met
een doordachte inrichting kun je beide
kanten uit. Polybeton, metalen profielen
en trappen trekken skaters aan, zachte
of ruwe ondergronden niet. Het nieuwe
skatepark is een mooie kans om een
duidelijk kader te creëren waarmee alle
stadsdiensten verder kunnen. Pas dan
kunnen we de vraag beantwoorden waar
we extra skatespots en skateprikkels
bouwen in de stad.”

“We hadden gehoopt het park deze zomer
met een knaller van een openingsfeest, en met
heel veel volk, te lanceren. Door de coronamaatregelen moeten we het nu iets anders
aanpakken. Op zaterdag 18 juli laten we de
vele Gentse urban sports-organisaties die hieraan hebben meegewerkt als eerste van het
park proeven. Bekende skaters, freerunners,
bmx’ers, inlineskaters en rolschaatsers geven
het beste van zichzelf, en thuis geniet je mee
via de livestream. Vanaf de dag erop, zondag
19 juli, kun je zelf je skills in kleine groepjes en
voor een beperkte tijdsduur komen uitproberen. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan, lees
je binnenkort op de website.”
+ www.stad.gent/skateparkblaarmeersen
• 09 266 80 00 (Sportdienst)
gentsport
@gentsport

DANKZIJ

Wim
De bioboot vervoert wekelijks
groenten van Afsnee naar hartje
Gent via de Leie, aangedreven door
de zon. ‘Er zijn nog steden die aan
zonnetransport denken, maar wij
zijn een van de eerste die het doen.’

wie
Wim Michels,
bioboerderij
De Goedinge
waar
Stropkaai

“Onze akkers liggen in Afsnee, op 100 meter
van de Leie. Met de zonneboot is het een
dik uur varen naar Gent, waar het water
nooit veraf is. We meren aan bij De Krook.
Vanaf daar leveren we aan de horeca én er
is een afhaalpunt voor groentepakketten
aan de boot. Het proefproject zal ecologisch gezien een serieus verschil maken:
we sparen jaarlijks honderden ritten uit.
We hopen dat vele anderen ons voorbeeld
zullen volgen. Steden als Göteborg,
Hannover en Parijs hebben al contact opgenomen met onze botenbouwer Vlotgent.
Op onze boot kunnen honderden bakken
met groenten. Hij is gebouwd met de steun
van de Gentse Voedselraad en kost ons
geen cent aan brandstof. Wij doen het
100 procent op zonne-energie van hier.”

De Krook

Ontdek meer over lokale voeding:
+ www.stad.gent/korteketen
Zomer van de Korte Keten
zie agenda pagina 20

De Goedinge

Oostakkerdorp

juli 2020

sep 2020

Vliegtuiglaan
Victor Braeckmanlaan
aan Rozebroeken
Bedrijventerrein Oostakker Noord
Dampoort
R4 ter hoogte van Eurosilo

WEGENWERKEN

Vanaf de zomer zal het
verkeer soms stroef verlopen
op een aantal invalswegen
in het noordoosten van
Gent. Dat is het gevolg van
samenvallende werken. Wat
doet de Stad om de hinder
te beperken? En wat kun
je zelf doen om de files te
vermijden?

D

e werken in het noordoosten van
Gent hebben iets gemeen: ze lopen
vaak gelijktijdig en ze kunnen
niet langer wachten. Onder het
wegdek van de Vliegtuiglaan (vlak bij de
Weba, aan de haven) en onder de Victor
Braeckmanlaan (N70, ter hoogte van
de Rozebroeken) leggen wegenwerkers
momenteel een nieuwe regenwaterafvoerleiding. Om de ontsluiting van
het bedrijventerrein Oostakker Noord
(Volvo Trucks) zowel voor fietsers als
automobilisten te verbeteren, worden
de Smalleheerweg en de Drieselstraat
aangepakt. Die werken vallen samen
met de herinrichting van de dorpskern
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ALLES KOMT
en de omgeving van Oostakker. De
verkeershinder is nu al te merken voor
wie in Oostakker, Sint-Amandsberg of
de haven moet zijn.

Niet evident
Isabel Hossey (Dienst Wegen, Bruggen
en Waterlopen): “Wie in het noordoosten van Gent woont, werkt of levert,
moet ook weten dat er nog meer werken
aankomen. Aan de Dampoort beginnen
in het najaar voorbereidende werken
om de stadsring naar de Afrikalaan en
de Koopvaardijlaan te verleggen. Begin
volgend jaar start de aanleg van een
turboverkeersplein aan de R4 Oost ter

hoogte van Eurosilo in Oostakker.
Kortom: het wordt niet evident in het
noordoosten van Gent.”
Om de hinder van de gecombineerde
werken zoveel mogelijk te beperken,
heeft de Stad Boost in het leven geroepen. Willem Deyaert (Dienst Wegen,
Bruggen en Waterlopen): “Boost is een
samenwerkingsverband dat de werken
en de overkoepelende communicatie van
de Vlaamse overheid, de nutsbedrijven
Farys en Fluvius, stadsontwikkelingsbedrijf sogent en de Stad bundelt. Boost
staat voor Bereikbaar Oostakker, maar
die ambitie is uitgebreid. Er zijn werken
van Sint-Amandsberg tot in de haven.

okt 2020

nov 2020

begin 2021

tot eind 2021

tot augustus 2021
tot maart 2022
tot najaar 2022

'Check Boost en
vermijd files.'
WILLEM DEYAERT, DIENST WEGEN, BRUGGEN
EN WATERLOPEN

SAMEN
Toekomstbeeld Oostakkerdorp (data onder voorbehoud van ontwikkelingen in de coronacrisis).

'Ultramoderne
monitoring
verzacht het
fileleed.'

Vandaar dat we ook belangrijke partijen
als North Sea Port nauw betrekken. Op
de website oostakker.boost.gent (zie
kader) zie je hoe je de werken kunt vermijden en wat de alternatieven zijn.”

Snelle aanpassingen
Het Mobiliteitsbedrijf kan het fileleed wat
verzachten dankzij Link.Gent, een ultramodern monitoringsysteem dat met Europese steun werd ontwikkeld door Traffic
Management as a Service (TmaaS). Tim
Claeys (Mobiliteitsbedrijf Stad Gent): “De
website link.gent brengt een brede waaier
aan mobiliteitsdata samen: van files over
ongevallen tot de rijtijden van bussen. Nog
vóór er klachten van weggebruikers binnenkomen, zien wij als verkeersmanagers
in één oogopslag de knelpunten op onze
schermen. De diensten die omleidingen
uitdenken en verkeerslichten beheren,
kunnen met onze input snel aan de slag.”

“Wie in Oostakker, Sint-Amandsberg of de
haven moet zijn, kan de komende maanden
en zelfs jaren hinder ondervinden van samenvallende werken. Wil je de laatste stand van
zaken weten? Surf dan naar de website van
Boost. Daar zie je waar en wanneer welke
werken plaatsvinden. De website geeft tips
om de files te vermijden en je vindt er een
handige overzichtskaart en een tijdlijn. Voor
de belangrijkste aantrekkingspolen en werf
zones komen er bereikbaarheidsfiches. Als je
in de omgeving moet zijn, check je best af en
toe die website. Zo kun je al eens nadenken
over je reisweg en kijken of het mogelijk
en nodig is om je route, vervoersmiddel of
vertrektijd aan te passen.”
+ oostakker.boost.gent
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START

DE ROUTE

FEEST VAN
ZINTUIGEN
Om de vergane wereld van
Jan van Eyck vandaag te
ervaren, heb je een zesde,
zelfs zevende, zintuig nodig.
Tijdens de Seven Senses
Tour beweeg je je door een
middeleeuws Gent dat je
nog niet kende.

Bron: Collectie Sint-Baafskathedraal Gent – www.artinflanders.be © Hugo Maertens.
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Lakenhal

De Seven Senses Tour start aan de
van Eyck-shop in de Raadskelder,
de kelderverdieping van de Lakenhal. Je vindt er producten geïnspireerd op het Lam Gods: juwelen,
hoeden, boeketten, bier, tapijten,
sjaals, handtassen, keramiek,
glaswerk … Tijdens de wandeling
hou je halt bij de ateliers van de
makers. Hoe blazen vakmensen als
Tierenteyn en Sofie Speck vandaag
het ambachtelijk meesterschap
nieuw leven in?

2

© Lies Van Kerckhove

1

+ www.vaneyckwashere.be/7sensestour

4

Groentenmarkt

Wie herinnert zich niet de vuurspuwende draak op het François
Laurentplein tijdens het jongste
Lichtfestival? Dezelfde makers
toveren nu de tunnel onder dat
plein om tot een hemels licht- en
geluidspektakel. Met een bootje
vaar je erdoorheen, langs portretten en landschappen.

De gewaden op het Lam Gods zijn
een extreem doorgedreven spel van
licht en schaduw. Rond Sint-Jacobs
laten 2 kunstenaars zich erdoor
inspireren. In de kerk staat een
kunstwerk van Honoré d’O. Op het
plein maakte de Argentijnse kunste
nares Hyuro een muurschildering
met een knipoog naar de gewaden.
Straatkunst vind je ook aan het
Gewad (Strook), de Kuiperskaai
(Pastel) en op het parcours
(Isaac Cordal). Wereldtop!

© Bas Bogaerts

5

François Laurentplein

Bij Sint-Jacobs

Zeven zintuigen

Nog meer zinnenprikkelend
werk? Kies uit de verschillende
stopplaatsen en stel aan de
hand van een kaart je eigen
route samen. Tickets koop
je op de website of elke dag
tussen 10 en 18 uur in de van
Eyck-shop onder het belfort.
Gentenaars betalen 7 euro,
UiTPAS-houders met kansentarief en jongeren tot en met
18 jaar betalen 2,80 euro. Kinderen tot 12 jaar nemen gratis
deel. De tour kun je volgen
vanaf donderdag 2 juli.

3

Maaseikplein

Wat zou je ruiken als je midden in
het Lam Gods kon gaan staan? De
Amerikaanse geurkunstenares
Saskia Wilson Brown bedacht goddelijke geuren. Je snuift ze op in
het Duivelsteen. Binnenin ontdek
je recent blootgelegde fresco’s uit
de 15de eeuw. De ‘geur van God’
neem je als bladwijzer mee naar
huis. Volg bij het buitengaan de
blik van de houten lammetjes op
het vernieuwde Maaseikplein. Zie
jij het lam aan de buitenkant van
de Vijdkapel?

Het impressionante Groot Vleeshuis werd gebouwd in van Eycks
tijd. Tijdens de vasten was het een
verzamelplaats voor kunstenaars
en kooplui. Daar zijn nog sporen
van: je ontdekt er een muurschildering uit 1448, mogelijk van
de hand van het atelier van van
Eyck. Proeven staat hier nog altijd
centraal: geniet op deze stopplaats
van een smakelijke verrassing.
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Zomer vol

boeken

Op zoek naar vakantielectuur? In Bibliotheek De Krook
en de wijkbibliotheken vind je zeker je gading. Door
de coronamaatregelen gaat het er daar wel nog een
beetje anders aan toe dan gewoonlijk.

TIPS

626
700

stadslezers
om je te tippen

leestips op Gent Leest voor
een inspirerende zomer

‘Op zoek
naar zomerse
inspiratie?’

615.000

NATHALIE DE NEVE, BIBLIOTHEEK DE KROOK

“Corona heeft ook zijn voordeeltjes: eindelijk
tijd voor dikke boeken! Zelf ben ik weer besmet
met het leesvirus dankzij Het Achtste Leven van
de Georgische schrijfster Nino Haratischwili.
Dat is een van de populairste boeken op Gent
Leest, de website voor alle Gentenaars die graag
lezen. Stadsgenoten posten er hun leestips,
maar je vindt er ook originele leesplekken
voor een staycation of informatie over literaire
stadswandelingen. Nieuwe leden blijven
welkom! Ook onze driemaandelijkse Krookkrant
bevat niet alleen leestips voor jong en oud, maar
bijvoorbeeld ook spelletjes voor kinderen. We
stippelden zelfs een fietstocht Op reis in eigen
stad uit. De Krook en alle wijkbibliotheken zijn
open, maar nog zeker tot eind augustus gelden
coronamaatregelen. Alleen lenen kan. Blijven
lezen, werken of studeren mag helaas niet. Naar
de wijkbibliotheken kom je best op afspraak.
Die maak je via gent.bibliotheek.be. Wijzigt de
regeling? Ook dat lees je altijd op de website.”
Bekijk alle leestips:
+ www.gentleest.be
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boeken, films,
strips ... om te
lenen

wijkbibliotheken
met een eigen karakter

Hou het coronavrij
Hou de
vereiste
afstand.

Neem een
mandje.

Draag
liefst een
mondmasker.

Respecteer de
circulatieroute.

Gebruik de
beschikbare
ontsmettingsgel.

Ook in de wijkbibliotheken
Reserveer best vooraf je tijdslot
van 20 minuten via de website.

Gebruik de terugbrengbussen
(7/7 en 24/24 open).

Bekijk de openingsuren
en plan je bezoek:
 gent.bibliotheek.be
09 323 68 00

DE AGENDATIPS VAN ...

WARD

Circusartiest Ward
Mortier zag al zijn
internationale optredens
geschrapt door corona.
De expo Circus Onderweg
in het Huis van Alijn biedt
troost in bange dagen.

“De expo in het Huis van Alijn toont waar
we vandaan komen. Een echte tijdreis.
Het circus is de laatste decennia enorm
geëvolueerd: van het nomadische tentcircus tot een uitgebreide kunstdiscipline
die door alle lagen van de bevolking
wordt beoefend en bekeken. Kijk maar
naar de Circusplaneet. Die werkt hier in
Malem en in andere wijken met een heel
breed publiek. Het circus vindt inspiratie
in wat zijn pad kruist. Dat is altijd al zo
geweest. Ikzelf kom uit parkour. Da’s
een urban sport waarbij je acrobatische
sprongen maakt over wat zich aandient
in de stad. Toen mijn Be Flat-collega
Thomas Decaesstecker en ik er 10 jaar
geleden mee begonnen, keken mensen
nog raar op (lacht). Intussen kent iedereen het als freerunning. Wij verzamelden
destijds met jongleurs en andere acrobaten in het Zuidpark, en ontdekten de
spannendste spots van de Brugse Poort
tot Gentbrugge. Nu verdienen we er
ons brood mee, of toch tot corona onze
kalender leegmaakte. Wees maar gerust:
circus blijft springlevend, zeker in Gent.”

wie
Ward Mortier, circus- en
straattheatergezelschap Be Flat
waar
Circusplaneet Malem

VANAF 11 JULI
Circus Onderweg
(HUIS VAN ALIJN)

Zie agenda pagina 20

agenda
JULI/AUGUSTUS

Gentse Feesten online

Shop-op zondag

VAN 17 TOT 26 JULI
Geen échte Gentse Feesten dit jaar,
maar van vrijdag 17 tot en met
zondag 26 juli verwennen de verschillende pleinorganisatoren je met
concerten, toneelstukken en andere
digitale zottigheden op
www.gentsefeesten.be.

ZO 5 JULI EN 2 AUG
Wil je de zaterdagdrukte in de
winkelstraten vermijden? Elke eerste
zondag van de maand is opnieuw
koopzondag. Heel wat winkels in het
centrum van Gent openen vanaf de
middag hun deuren. Op deze Shopop zondag zijn bus en tram naar
en in Gent helemaal gratis. Zowel
De Lijn als de Gentse handelaars en
winkeliers zetten zich in om je veilig
te ontvangen.

MSK presenteert
Gustave Van de
Woestyne

+ www.puurgent.be
+ puurgent@stad.gent
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Ken je Mule Jenny, het spingetouw dat
Gentenaar Lieven Bauwens in de 18de
eeuw naar het vasteland smokkelde?
Het is maar één van de topstukken die
je deze zomer in het Industriemuseum
(Minnemeers 10) kunt ontdekken. Je
stapt er in een verhaal over mensen
en machines, over het fabrieksleven
van toen. Met pakkende beelden, klinkende drukpersen en indrukwekkende
machines.
+ www.industriemuseum.be
• 09 210 10 75 (tickets)

Wat speelt er zich af achter de schermen van het circus? En wat is de impact van
het rondreizen op circusfamilies en -artiesten? De expo Circus Onderweg toont
reisverhalen van circusartiesten en hun dagelijkse leven in het Huis van Alijn
(Kraanlei 65). De poorten staan wijd open voor jeugdige circusfanaten en
hun ouders. Reserveer vooraf via de website of telefonisch.
+ www.huisvanalijn.be
• 	09 210 10 75 (tickets)

+ www.mskgent.be
• 09 210 10 75 (tickets)

Circus Onderweg

TIP

VANAF ZA 11 JULI

Kris Martin
met kinderen (+6 jaar)

Zomer
voor kinderen

+ www.smak.be
• 09 210 10 75 (tickets)

+ www.stad.gent/zomervakantie
• 09 269 81 10
(Jeugddienst)

In het S.M.A.K. (Jan Hoetplein 1) kun
je deze zomer 4 tentoonstellingen
bezoeken: het poëtische werk van de
Libanese kunstenaar Charbel-joseph H.
Boutros, 2 collectietentoonstellingen
en de expo Exit van Kris Martin. Bij die
laatste hoort een bijzondere ontdekkingstocht voor het hele gezin. Je gaat
op zoek naar het antwoord op typische
Kris Martin-vragen en naar het kleinste
kunstwerk. Koop vooraf een ticket op
de website of reserveer telefonisch.
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Wat ga jij doen tijdens de grote vakantie? De Stad heeft het aanbod voor kinderen gebundeld op de website. Wil je
een zomerkalender om zelf in te vullen?
Die kun je downloaden of ophalen in
de bibliotheken, musea, de Stadswinkel
(Botermarkt 17A) en de Jeugddienst. Te
ingewikkeld? Kom naar de infobalie van
de Jeugddienst (Kammerstaat 12). Daar
loodsen ze je met de glimlach door alle
activiteiten.
© collectie MSK

Industriemuseum
Over mensen en
machines

VANAF DI 7 JULI
Tijdens de zomer van 2020 toont
het Museum voor Schone Kunsten
Gent (MSK) alle werken van Gustave
Van de Woestyne (1881-1947) in de
museumverzameling. Het MSK kreeg
recent enkele schenkingen die de
collectie inhoudelijk gevoelig versterken, waaronder zelfportretten, studies
en het portret van Deeske Cnudde.
Reserveer vooraf via de website of
telefonisch.

Ontdek meer activiteiten
op www.uitingent.be
www.facebook.com/uitingent
@UiTinGent

voordeel van de zomer:

in ruil voor 10 UiTPAS-punten krijg je in de van Eyck-shop en aan de kassa in
de Sint-Niklaaskerk tot 31 augustus 2 euro korting op je toegangsticket voor
Lights on van Eyck.

Kleureyck design

© Dieter VDO

NOG TOT 21 FEB
Corona heeft flink huisgehouden in
het programma van het van Eyck-jaar.
Kleureyck in Design Museum Gent (Jan
Breydelstraat 5) komt ongeschonden
uit de crisis. De expo vertrekt vanuit
Jan van Eycks ongeziene schakeringen
en laat zien wat kleur betekent voor
hedendaagse designers. In de 11 belevingskamers zie je hoe het hele gezin
kleuren anders ervaart. Koop je ticket
vooraf en reserveer je tijdslot. Dat is
de enige manier om het museum te
bezoeken.

STAM herleeft

NOG TOT SEP
In het STAM (Godshuizenlaan 2) lopen
opnieuw 2 expo’s: Ondergronds in de
stad en Housing Apart Together. De
eerste neemt je mee naar wat er onder
de straten en pleinen verborgen ligt.
Nieuw sinds kort: een audiotour voor
kinderen. De tweede brengt 18 Vlaamse
collectieve woonprojecten bij elkaar. De
vaste tentoonstelling Het verhaal van
Gent opent pas opnieuw in oktober. Het
STAM is coronaproof en dat betekent
onder meer: altijd vooraf reserveren.
+ www.stamgent.be
• 09 210 10 75 (tickets)

Lights on van Eyck

+ www.designmuseumgent.be
• 09 210 10 75 (tickets)

TIP

Wouter Deprez
Audiotour Gravensteen

VANAF 26 JUNI
Het Lam Gods is te zien in de Sint-Niklaaskerk, tijdens Lights on van Eyck. Dat is een
licht- en klankspektakel rond van Eycks totale oeuvre, samengesteld door de technologische creatievelingen van Mankind en Create.eu (bekend van de vuurspuwende draak
op het laatste Lichtfestival) en kunstenaar Mat Collishaw. Het lichtspektakel dompelt je
een half uur lang onder in de kleinste details van de meesterwerken. Reserveer je plekje
via de website of elke dag tussen 10 en 18 uur in de van Eyck-shop onder het belfort.
+ www.lightsonvaneyck.be

Expo Heeren,
vertrekt!

NOG TOT APRIL 2021
Vul je bidon en smeer je kuiten, want
de expo Heeren, vertrekt! In de kop van
de koers kun je ook in de zomer weer
bezoeken. De gedurfde opstelling in de
Sint-Pietersabdij (Sint-Pietersplein 9)
neemt je mee in het wiel van Flandrien
Roger Decock, wielerdokter Yvan
Vanmol en Corinne Poulidor. Boek
altijd vooraf je tickets op de website en
lees de coronaregels voor je langskomt.
+ www.historischehuizen.stad.gent

Zomer van de
Korte Keten

NOG TOT 30 SEP
Sinds de coronacrisis is de korte keten
populairder dan ooit. Gentenaars zijn
massaal op zoek naar verse en gezonde
producten van dichtbij en willen lokale
boeren en producenten ondersteunen.
Tijdens de Zomer van de Korte Keten
leer je ze in heel Vlaanderen kennen.
Op de website ontdek je wat er in Gent
te doen is.

Beleef je een bezoek aan het Gravensteen graag met een vleugje humor?
De audiotour, ingesproken door de
Gentse cabaretier Wouter Deprez,
neemt je mee op ontdekkingstocht
in en rond de burcht. Hij vertelt je
de geschiedenis, doorspekt met
grappige anekdotes en meeslepende
riddergevechten op de achtergrond.
Heb je een auditieve beperking?
Vraag dan naar de visioguide, een
tablet die alles toont in gebarentaal.
Het Gravensteen werkt nu met
tijdsblokken. Koop daarom je tickets
vooraf online.
+ www.historischehuizen.stad.gent

+ www.stad.gent/korteketen
• 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)
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WEDSTRIJD

Vraag het aan
GENTINFO

‘Maak ik als schoolverlater
kans op een job bij
de Stad?’
JOLIEN DRIES, LAATSTEJAARS ARTEVELDE HOGESCHOOL
BACHELOR PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND

Waar in Gent?
Stuur de oplossing samen met je adres vóór woensdag 15 juli naar
waaringent@stad.gent of via de post naar:
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,
Botermarkt 1, 9000 Gent.

Vijf winnaars

krijgen het boek Gentse bomen
met een verhaal van Elaine Ost
(zie pagina 5).

Oplossing:

“De Stad en het OCMW werven elk jaar 800 mensen aan,
onder wie heel wat schoolverlaters. We zijn voortdurend
op zoek zijn naar uiteenlopende talenten en profielen,
van loodgieters, koks, boekhouders en stratenmakers tot
zorgprofielen, logopedisten, ingenieurs en administratieve
collega's. Bekijk de mogelijkheden op www.jobs.gent.be en
solliciteer. Daar vind je ook informatie over het sollicitatieproces en handige tips voor het solliciteren. Als je op zoek
bent naar een eerste job kun je die zeker gebruiken bij je
eerste stappen op de arbeidsmarkt.”

Naam:

Gentinfo
Voor al je vragen over stadsdiensten
Van maandag tot en met zaterdag, van 8 tot 19 uur.
09 210 10 10 gentinfo@stad.gent

Straat + nr:
Gemeente + postcode:

De vijf winnaars
van de vorige wedstrijd
herkenden de muurschildering op het
ICC in het Citadelpark.
• Françoise Bocquet, Gent
• Delphine Calle, Gent
• Isabel Symens, Gent
• Ivonne Tack, Gent
• Marlies Van Doorselaere, Gent
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COLOFON

Stadsmagazine Gent is een uitgave van de Dienst Communicatie (Stad Gent).
09 266 52 92, stadsmagazine@stad.gent, www.stad.gent/stadsmagazine
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent EINDREDACTIE DIENST COMMUNICATIE Yves Deckmyn (coördinatie)
en Thomas Lecompte. REALISATIE F-TWEE UITGEVERIJ Maarten Messiaen (bladcoördinatie
en redactie), Bart Desomer (redactie), Liesbet Van Cauteren, Bjorn Vandenbussche,
Thomas Lagrange (vormgeving), Thomas Sweertvaegher (fotografie).

#INSTAGENT

Verschijn je ook graag op
deze pagina? Post dan je foto’s
op Instagram met #instagent
of mail ze naar
stadsmagazine@stad.gent.
Misschien komt je foto wel in het
Stadsmagazine van volgende
maand terecht.

JOUW

FOTO
HIER

1

2

5

1 AMBER VAN DE VEIRE

3

6

5 HILDE BRANDT

Koning Albertpark

Op Gentse wateren

2 ANGELIQUE DE PAEPE

6 @LUCATHEGALGA
Coupure

Gentse woordenschat
3 LIES POLET

From Ghent with love
4 @XIAAAA
Kapitein Zeppospark

4

7 @SZWIJZEN
Zuid

7
I nstagram is een gratis app die je op je smartphone of tablet kunt downloaden.
Via Instagram kun je foto’s delen.
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van alle Gentse cafés en restaurants

Een initiatief van

