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Omschrijving van de vraag
Toelichting:

De groene strook van 4,5 ha, gelegen tussen de Lieve en het Pakketbootpad wordt de
komende tijd ingericht om meer natuurontwikkeling mogelijk te maken. Deze wandel- en
fietsas, die de Bloemekeswijk met Wondelgem verbindt, vormt mee de groenklimaatas
"de Lieve". Het wordt een gebied waar beperkte recreatie zoals wandelen, joggen,
verpozen, picknicken, … mogelijk zal zijn.
Deze strook maakt deel uit van het bedrijventerrein Wiedauwkaai en wordt mede
aangelegd om het bedrijventerrein zo aangenaam mogelijk te maken als werkplek. Het
natuurherontwikkelingsproject wordt uitgevoerd om de belangrijkste waterloop binnen
het gebied, de Lieve, op te waarderen. In het verleden is de bodem echter sterk vervuild
geraakt, doordat bij de aanleg van de spoorwegen op deze plek dwarsliggers werden
behandeld op een grootschalige creosoteerwerf van de NMBS.
Vraag:

1. Welke maatregelen worden er genomen om vervuiling van/naar De Lieve tegen te
gaan? Wanneer werd er voor het laatst een bodemonderzoek uitgevoerd en wat
waren hiervan de resultaten?
2. Welke maatregelen zullen specifiek genomen worden om de natuurontwikkeling
te bevorderen? Wat is de planning en timing van de werken?
3. Welke andere mogelijkheden ziet de schepen om Gentenaars dichter in contact te
brengen met De Lieve?

Antwoord

Welke maatregelen worden er genomen om vervuiling van/naar De Lieve tegen te
gaan? Wanneer werd er voor het laatst een bodemonderzoek uitgevoerd en wat
waren hiervan de resultaten?
Ik geef hiervoor graag het woord aan schepen Heyse, bevoegd voor deze materie.
Welke maatregelen zullen specifiek genomen worden om de natuurontwikkeling te
bevorderen? Wat is de planning en timing van de werken?
De Groendienst gaat de groenzone langsheen de Lieve ontwikkelen als een zgn. “Groene
recreatieve as & kleinere natuurkern” langsheen “het Lieveke”. Dit houdt volgende
actiepunten in
 De grootste delen van de groenzone langs de Lieve zal ontwikkeld worden tot een
robuuste bosstructuur en rietruigte, d.m.v. spontane vegetatieontwikkeling. De
oude veenput zal aangevuld worden met plasdras ter ontwikkeling van
moerasvegetatie ten voordele van amfibieën.
 Ter hoogte van de oude veenput en langsheen het fietspad worden kleine
recreatieve en integraal toegankelijke elementen toegevoegd, zoals struinpaden en
een picknickzone.
 Het verwijderen en/of onder controle houden van exoten. In het bijzonder gaat het
hier over Japanse Duizendknoop. De kleine haarden aan het fietspad zullen
bestreden worden. De grote massieven aan de Lieve trachten we onder controle te
houden.
 Het verwijderen of aan het zicht onttrekken van storende elementen. Verspreid
over het terrein zullen we nog afsluitingen, palen, platen, etc. verwijderen.
Het opkuisen van de omgeving rond de oude veenput is voorzien voor het najaar 2021.
De overige werken zijn voorzien voor zomer en najaar 2022. Er is hiervoor een
uitvoeringsbudget van 200.000 euro voorzien.
Welke andere mogelijkheden ziet de schepen om Gentenaars dichter in contact
te brengen met De Lieve?
Langsheen de Lieve wordt groenklimaatas 8 ontwikkeld. Dit is een brede ecologische
verbinding die het centrum van de stad verbindt met het buitengebied en omgekeerd. In
deze groenklimaatas wordt ook een comfortabel fiets- en wandelpad gerealiseerd. De
groenklimaatas verbindt verschillende groenzones die een aangename verblijfsplek
vormen en op die manier de Gentenaars laten kennis maken met de Lieve die hier
stroomt.
De derde fase van het Bloemekenspark omvat onder meer de aanleg van een park aan De
Lieve ter hoogte van Jan Yoens.

