
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Water in de stad - Actieprogramma 
Watergebonden Infrastructuurwerken 
 

De stad Gent is ontstaan aan de samenvloeiing van twee bevaarbare waterlopen, nl.de Leie en de 
Schelde. 
Oorspronkelijk hadden de bevaarbare waterlopen vele smalle en kronkelende vertakkingen zodat de 
site doorspekt was met water, hetgeen nog versterkt werd door de vele verbindings- en 
vestingsgrachten. Bovendien zocht de stad vanaf de 13de – 14de eeuw via kanalen een uitweg naar 
de zee. 
Vanaf de 19de eeuw zijn heel wat van de onhygiënische en vervuilde binnenwateren in snel tempo 
overwelfd of gedempt. 
Op het einde van de 19de eeuw werd de Nederschelde tussen de Brabantdam en het Geraard De 
Duivelsteen overwelfd.  
Door de aanleg van de Ringvaart in de jaren ’60 van vorige eeuw konden de schepen in een wijde 
boog om de stad heen varen, waarbij de binnenwateren,met hun beweegbare bruggen en jaagpaden, 
verwaarloosd werden. De Nederschelde werd in die periode gedempt vanaf het Bisdomplein tot aan 
de samenvloeiing met de Leie. 
Op een in 1988 gehouden studiedag “De Toekomst van de Gentse Binnenwateren” is door ir. Luc 
Hesters van de afdeling Bovenschelde het referaat “Herwaarderingsplan voor de Gentse 
Binnenwateren” voorgesteld, waarbij gepleit werd voor het herstel van water in de stad en het 
maximaal inrichten van de jaagpaden langsheen de waterweg als wandel- of fietspad. 
Een belangrijke fase in dit plan, nl. het terug bevaarbaar maken van de Leie in het historisch centrum 
van de stad, is reeds gerealiseerd. De afdeling Bovenschelde restaureerde eind de jaren ’80 van 
vorige eeuw 4 draaibruggen over de Leie: de Recollettenbrug, de Grasbrug, de Vleeshuisbrug en de 
Zuivelbrug.De Krommewalbrug en de Predikherenbrug werden in de jaren ’90 gerenoveerd en de 
overwelving van de Leie aan de Ajuinlei werd afgebroken,waardoor de Leie in het historisch centrum 
weer helemaal bevaarbaar werd voor de toeristische rondvaartboten. 
Met het oog op het op elkaar afstemmen van de plannen van de Stad Gent en van de afdeling 
Bovenschelde, werd in 1997 voor het eerst een ‘Actieprogramma Watergebonden 
Infrastructuurwerken’ opgesteld.  
Dit programma werd reeds tweemaal geactualiseerd. 
Naast het openleggen van de Nederschelde zijn het bouwen van onderdoorgangen van bruggen voor 
fietsers of voetgangers en het renoveren van kaaimuren de voornaamste toekomstige activiteiten. 
Na volledige realisatie van het project zal het wateroppervlak de stad bijzonder aantrekkelijk maken 
en zullen de toeristische rondvaartboten en andere bootjes omheen het historisch centrum van de 
stad kunnen varen. 
De toerist zal de stad Gent op drie manieren kunnen bewonderen: met een stratenplan in de hand, 
van in een bootje of vanop de jaagpaden langs het water. 
 
Door ir. Luc Hesters, projectingenieur, afdeling Bovenschelde, Waterwegen en Zeekanaal NV  


