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Beste 

 

Binnenkort starten de baggerwerken van de Watersportbaan. Deze werken maken deel uit 

van het masterproject ‘Opwaarderen Watersportbaan’ om deze te transformeren tot een 

topsportlocatie. Informatie over dit project vind je via deze link: https://stad.gent/nl/cultuur-

sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/nieuwe-wedstrijdtoren-en-baggerwerken-aan-

watersportbaan. De roeibanen zullen uitgebaggerd worden tot een minimale diepte van twee 

meter ten opzichte van het waterniveau, waardoor de roeiboten ongehinderd en sneller 

kunnen varen.  

De werken starten op 3 oktober 2022 en zullen onder voorbehoud van onvoorziene 

omstandigheden duren tot eind februari 2023. 

Op de keerzijde van deze brief krijg je meer details over de aard en de duur van de werken. Je 

kan met vragen ook steeds terecht bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Hun 

contactgegevens vind je achteraan in deze brief.  

Zoals je weet gaan dergelijke werken gepaard met hinder voor de gebruikers en voor de 

passanten. Als stadsbestuur kunnen we helaas niet iedere vorm van hinder vermijden, maar 

het is wel onze ambitie om de overlast tot een minimum te beperken.  

Controleurs van de Stad Gent volgen de werken nauwgezet op, zodat de werken zo snel 

mogelijk vorderen  

De planning van de werkzaamheden werd grondig voorbereid, maar kan in de war gestuurd 

worden door onvoorziene weersomstandigheden. Bij extreme temperaturen kan er niet 

gewerkt worden. In dat geval stellen we de werken korte tijd uit. De signalisatie zal dan ook in 

die zin aangepast worden. Wij danken je alvast voor je begrip en geduld. 

Met vriendelijke groeten 

 

Mieke Hullebroeck 

algemeen directeur 

 

Filip Watteeuw 

schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 

Stedenbouw  
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 WERKEN IN JE BUURT…  

Plaats:  Watersportbaan 

 

Startdatum: 3 oktober 2022 

 

Vermoedelijke einddatum: eind februari 2023 
Gelieve er rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en steeds kan wijzigen ten 

gevolge van onvoorziene weers- en/of werfomstandigheden. 

Aard en impact van de werken 

De baggerwerken vinden plaats op de Watersportbaan zelf. Deze werken worden 

gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase starten we ter hoogte van de kop van de 

Watersportbaan (Ringvaart) aan de kant van de Noorderlaan in de richting van de 

zwaaikom (= plaatselijke verbreding).  

In een tweede fase zal aan de kant van de Zuiderlaan, van de zwaaikom naar de kop 

(Ringvaart) toe, gebaggerd worden. 

 

Tijdens de werken zullen de helft van de roeibanen gebruikt kunnen worden. De 

signalisatie op het water zal aangeven of de drie roeibanen aan de noord- of zuidkant 

buiten gebruik zijn. Enkel als de baggerwerken plaatsvinden aan de zwaaikom zelf ter 

hoogte van een club, zal het voor deze club tijdelijk niet mogelijk zijn om te water te gaan 

in de zwaaikom. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden door de aannemer van de werken. 

In het weekend en ’s avonds, als de baggerwerken niet doorgaan, zal steeds doorgang 

voorzien worden. 

Veiligheid op de werf 

De werf is een zone met risico’s. Mogen wij je vragen om de signalisatie en de afsluitingen te 

respecteren en zo weinig mogelijk in de werfzone te komen? Lees ook onze 6 tips voor meer 

veiligheid op de werf op www.stad.gent/veiligheidopdewerf. 
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Mobiliteit 

De werken op de Watersportbaan zullen onvermijdelijk hinder met zich meebrengen. Er is 

een beperkte omleiding van kracht zijn. Gelieve de signalisatie ter plaatse op te volgen. 

Enkel zo kunnen wij een kwalitatieve afwerking garanderen. 

Omleiding 

> Voetgangers: ter hoogte van de werfzone van de aannemer aan de Zuiderlaan zal 

doorgang op het voetpad langs de waterzijde niet mogelijk zijn. Voetgangers kunnen 

gebruik maken van het tijdelijk gedeeld fiets- en voetpad. 

> Fietsverkeer: geen impact 

> Autoverkeer: geen impact 

Parkeren: de P+R zal bereikbaar blijven. De inrit van de P+R via de Westerlaan zal afgesloten 

worden. De volgende inrit aan de Zuiderlaan kan genomen worden.  

Opdrachtgevend bestuur: Stad Gent – Botermarkt 1 – 9000 Gent 

 

 CONTACTPERSONEN  
De persoon in vet gedrukt is je eerste aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen over de concrete planning 

en timing van de werken. 

Mevr. Griet De Smet  

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 

Woodrow Wilsonplein 1 I 9000 Gent 

Tel. 0473 82 69 28 

griet.desmet@stad.gent 

 

Dhr. Philippe Alexandre 

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 

Woodrow Wilsonplein 1 I 9000 Gent 

Tel. 09 266 79 14 

Philippe Alexandre@stad.gent 

Aannemer & verantwoordelijke signalisatie: 

Ghent Dredging 

Steenweg 250 I 9810 Eke  

Dhr. Stany Vanremoortele 

Tel. 0496 57 50 06 

stany.vanremoortele@ghentdredging.be 
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