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JE BENT HIER

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 inrichting 
van het koppelingsgebied Kerkbrugge-Oost via subsidies 
landinrichting en middelen AMT. Ook het provinciebestuur, 
North Sea Port en de gemeente Evergem investeren mee.

Vlaanderen
is open ruimte

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

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

of scan de QR-code

Op de grens tussen de koppelingsgebieden 
Kerkbrugge-Oost en Langerbrugge-Zuid 
vormt dit gebied een groene buffer tussen het kanaaldorp 
Kerkbrugge en de industriezone ‘De Nest’.

Welkom  
Koppelingsgebied Kerkbrugge-Oost

Parkzone

Dit parkgebied herbergt veel leuke plekjes om te ont-
dekken vanaf de centrale wandellus 1 . 

Wandelliefhebbers kunnen via het vlonderpad 2  de 
natuurzone verkennen, hondenliefhebbers kunnen 
hun hond los laten in de hondenuitloopweide 3 , 
vanop het uitkijkpunt 4  in de historische site heb je 
een prachtig zicht op het park. Verder vind je er een 
avontuurlijke speelzone 5  en kan je grazers spotten 6 .  
De voormalige cyclopiste 7  wordt tot leven geroe-
pen in de aanpalende zone. Hier kan je heerlijk weg- 
dromen op een bankje in de zon …

Veel ontdekkingsplezier! 

Natuurzone

In het lager gelegen deel van dit koppelingsgebied vind 
je een natuurzone voor natte natuur. Het riet dat hier 
groeit, werd geoogst in de nabijgelegen natuurzone 
langs de Hospiceloop. Een rietzone is de favoriete ver-
blijfsplaats van watervogels. Je kan ze bewonderen 
vanaf het fietspad en de wandelverbinding Hospitaal-
dreef.

Fietspad

Dit fietspad vormt de verbinding tussen de Gentweg 
en de Doornzeelsestraat. De verbinding wordt ge-
maakt met het vrijliggend fietspad langs het bedrijven- 
terrein ‘De Nest’. Dit pad maakt deel uit van de Lange- 
afstand-fietsverbindingen in de Gentse Kanaalzone.
Het verbindt woonkernen, koppelingsgebieden en in-
dustriezones op een groene en veilige manier. 

Boszone

Met het oog op buffering worden in de zone tussen 
Kronos en het stort heel wat struiken aangeplant. Een 
waterbekken met rietkraag maakt het geheel af. 
Deze zone is niet toegankelijk voor de bezoeker. 

PARKZONE
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Fietspad: verbindt de Gentweg 
met de Doornzeelsetraat

Natuurzone voor
natte natuur

Buffering door bebossing

LEGENDE www.evergem.be/parkgebieden 

Dit is een parkgebied. 
Hier gelden specifieke regels.

Verantwoordelijke beheerder voor dit gebied: 
Project Gentse Kanaalzone: 09 267 78 03

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

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