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Meer weten over het project Langerbrugge-Zuid?
Kijk op VLM.be (Typ ‘Langerbrugge-Zuid’ in de zoekfunctie)

of scan de QR-code

Welkom 
in het parkgebied 

Koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid

Natuurzone

De waterloop Hospiceloop vormt een natuurlijk lint 
dwars door dit park. De noordelijke oever werd afge-
schuind en zal ontwikkelen tot rietland. Vanaf deze  
oever zal de Hospiceloop worden geruimd. 
Ter hoogte van de Tuinwijklaan, die werd omgevormd 
tot een doorgaande fietsverbinding, is een hectare gro-
te natuurzone met riet. Deze natuur kan je verkennen 
vanaf een vlonderpad dat de zone doorkruist.  

Historische site

Vanaf deze plek heb je een prachtig zicht op de voor-
malige Electrabelcentrale. Hier stonden tanks die de 
centrale bevoorraadden. Vanop de vroegere bescher-
mingsdijk rond de tanks heb je een mooi uitzicht over 
het parkgebied. 

Velodroom

Hier vind je een evocatie van de voormalige velodroom. 
Deze wielerpiste werd gerealiseerd voor de werknemers 
van Electrabel en groeide samen met het casino en de 
kantine uit tot een plek voor sport en ontspanning. 
De velodroom werd in 1996 gesloopt.

Hondenuitloopzone

Enkel in deze zone mogen honden vrij rondlopen, daar-
buiten horen ze aan de leiband.

WELKOM in het park

www.evergem.be/parkgebieden 

Dit is een parkgebied. 
Hier gelden specifieke regels.

Verantwoordelijke beheerder voor dit gebied: 
Project Gentse Kanaalzone: 09 267 78 03
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Het koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid ligt in het gebied tussen de linkerkanaaloever van het kanaal Gent-Terneuzen en de R4-West. 
Het gebied vormt een buffer tussen het kanaaldorp Kerkbrugge en de industriezone langs het kanaal.

Dit parkgebied herbergt een speelzone, een natuurzone, een weide, een evocatie van een velodroom, een historische site en een hondenuitloopzone. 
Al deze deelzones zijn bereikbaar vanaf de centrale wandellus.

Koppelingsgebieden zijn verbindingsgebieden tussen 
woonkernen en industriezones. Ze worden ingericht 
met buffers, fiets- en wandelpaden, natuur en par-
ken. Zo verhoogt de leefbaarheid van de woonkernen 
in de haven. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) richt 
die gebieden in. 
Het Vlaams Gewest financiert de kosten voor de inrich-
ting van het parkgebied Langerbrugge-Zuid via subsidies 
landinrichting, middelen AWV en middelen AMT. Ook het 
provinciebestuur, North Sea Port, de stad Gent en de ge-
meente Evergem investeren mee.

VU: Vlaamse Landmaatschappij, ir. Toon Denys, gedelegeerd bestuurder - Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel - mei 2019

Speelzone

Deze zone is uitgewerkt voor creatieve kinderen. Naast 
glijbanen, een klauterparcours en avontuurlijke heuvel- 
tjes, vind je er ook een palenpark waartussen naar  
hartenlust kampen kunnen worden gebouwd.

Grazige weide

Deze zone wordt beheerd door lokale dieren-
liefhebbers en biedt een zicht op de ‘ijzeren 
boomgaard’.

LEGENDE
Fietspad langs het park
tussen Langerbrugge en Kerkbrugge

Centrale wandellus, uitgevoerd in beton
en toegankelijk voor rolstoel en buggy

Hondenuitloopzone

Natuurzone - rietland
toegankelijk via vlonderpad

Grazige weide met poel en bomen

Speelzone in het park
Ervaren, beleven, spelen ...

Opgelet, er staan geen vuilbakken. 
Gelieve afval steeds mee te nemen … 
zo blijft dit een aangename plek voor 
iedereen!

Langerbrugge-Zuid

Administratieve grenzen, NGI (AGIV); 
Fietsknooppuntennetwerk Vlaanderen 
(Toerisme Vlaanderen (2011))




