
LANGS PLEKJES
WAAR STENEN 
PLAATS MAAKTEN 
VOOR GROEN EN WATER

WANDELROUTE 6,5 km 
IN TE KORTEN TOT 4 km
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 EMILE BRAUNPLEIN  
Het Emile Braunplein werd tot 2010 voornamelijk gebruikt als boven-
grondse parking. Bij de herinrichting werd een groot deel van het plein 
onthard en vergroend. Hierdoor kan het regenwater rechtstreeks de 
grond insijpelen en voorkomen we wateroverlast en overbelaste riole-
ringen als het stevig regent. 

Het plein maakt deel uit van een aaneenschakeling van pleinen in de 
binnenstad. Bij het herinrichten van een aantal ervan, werd gekozen 
voor een opeenvolging van kleuren. De Gras- en Korenlei zijn blauw 
(water), de Korenmarkt grijs (verharding), het Emile Braunplein werd 
groen (gras), het St-Baafsplein dan weer grijs en het Maaseikplein terug 
groen. 

 Wandel langs het Belfort en de Sint-Baafskathedraal naar het 
Maaseikplein.

 MAASEIKPLEIN 
Het Maaseikplein wordt gefaseerd heringericht. Eerst maakten de 
parkeerplaatsen op het plein plaats voor bakken met boompjes en 
picknickbanken. Sinds 2020 vind je hier een speelse, groene fruitgaard 
met een knipoog naar het Lam Gods. Door het weghalen van meer dan 
1400 m² asfalt kan het regenwater opnieuw infiltreren in de bodem. Op 
termijn zal dit plein nog grondiger aangepakt worden, rekening hou-
dend  met archeologie in de ondergrond en met de waterhuishouding 
van de Nederschelde.

 Stap langs de Limburgstraat naar de Vlaanderenstraat.
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02 GROEN VERKOELT  
Door klimaatverandering krijgen we meer periodes van droogte en 
hittegolven, maar ook meer periodes van hevige regen. Om die extre-
me weersomstandigheden zo goed mogelijk op te vangen, moet Gent 
een grote spons worden. Door overbodige verharding weg te nemen, 
zorgen we ervoor dat regenwater ter plekke de bodem in kan. Door bo-
men en struiken te planten, creëren we meer schaduw en verkoeling. 
Kortom: tegels eruit en groen en water erin! 
Wist je dat het in het centrum van Gent op hete dagen tot 8°C warmer 
is dan erbuiten? Dat noemt men het hitte-eilandeffect. De stad koelt 
veel minder snel af dan het platteland. Dat komt door de vele gebou-
wen en wegen die warmte opslaan en traag afgeven. Er is ook minder 
verdamping in de stad omdat er minder groen is en de bodem meer 
is afgedicht. De oplossing? Meer groen, meer water, meer schaduw en 
minder stenen en beton in de stad. 

MEER GROEN EN WATER IN DE STAD
Onze stad moet een grote spons worden. Bij heraanleg van straten 
gaan we altijd na welke verharding noodzakelijk is en welke niet. Waar 
mogelijk kiezen we voor ontharding en waterdoorlatende verharding. 
We zetten ook in op meer straatbomen en wadi’s, groenpolen, buurt-
parken en groenklimaatassen. Waar we kunnen, creëren we meer open 
ruimte en meer waterelementen die bijdragen tot de verkoeling van 
de binnenstad. We leggen groendaken op onze gebouwen en breken 
speelplaatsen op om plaats te maken voor meer groen.

DOE MEE
Ben je helemaal mee met het klimaatadaptatieverhaal? Wil je je eigen 
geplaveide koer of voortuin aanpakken en meer kleur geven? Of wil je 
graag een geveltuin of een groendak? Of wil je met een aantal buren 
aan de slag om je straat te vergroenen? De Stad Gent helpt je graag op 
weg met tips en subsidies! 

 https://stad.gent/gentinhetgroen of maak een gratis afspraak met De 
Energiecentrale via  energiecentrale@stad.gent of SS 09 266 52 00. 

 NELSON MANDELAPROMENADE 
De Krooksite is een multifunctionele plaats om te werken en te win-
kelen, maar is vooral gekend omdat de Stedelijke Bibliotheek er zich 
bevindt. De promenade langs het water werd bij de bouw ferm groener 
gemaakt en brengt de passant bewust dichter bij het water. Op zonnige 
dagen is het hier zalig zitten op de kade. Het water langs de Krook is 
een belangrijke vaarroute voor kano’s en pleziervaart, maar wordt hoe 
langer hoe meer terug gebruikt voor transport via water. Zo worden hier 
kraakverse groenten van op het veld geleverd voor de binnenstad! 

 Volg het water tot aan het voetgangersbrugje. Wandel over het brugje 
en sla onmiddellijk rechtsaf. Steek de Lammerstraat over, zo kom je bij 
de Muinkkaai.
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 VLAANDERENSTRAAT 
Op warme dagen kan het in de binnenstad tot 8°C warmer zijn dan 
erbuiten! Men noemt dit het stedelijk hitte-eilandeffect. De stad warmt 
sneller op dan het buitengebied door alle verharding en gebouwen, en 
koelt ’s nachts trager af omdat de stenen de warmte langer vasthouden. 
Inzetten op verkoeling in de stad is dus een must. Door tegels weg te 
nemen en bomen in de plaats te zetten, door in te zetten op groenkli-
maatassen of door… fonteinen of watervernevelaars te plaatsen!

 Wandel via het François Laurentplein en duik de Sint-Jansvest in. Bij 
de Kortedagsteeg ga je links. Net na de brug sla je links de Grote Huide-
vettershoek in. Zo kom je bij de Krook en de Nelson Mandelapromenade 
terecht.

 

01   Emile Braunplein
02   Maaseikplein
03   Vlaanderenstraat
04   Nelson Manderlapromenade 
05   Muinkkaai
06   Woodrow Wilsonplein & Zuidpark 
07   Jongenstragel
08   Koepoortkaai 
09   Kozijntjesstraat
10   Spaans Kasteelplein
11   Kleindokkaai
12   Buurttuin Ham
13   Baudelopark
14   Portus Ganda
15   Reep
16   Speelplaats De Oogappel 
17   Belfortstraat

WANDELROUTE 
6,5 km  
 IN TE KORTEN TOT 4,5 KM

 Wist je dat in de fruitgaard appelaars, perelaars, vij-
genbomen, een kerselaar en zelfs de meer exotische amandel- en 
moerbeiboom werden aangeplant. De vijgenboom, kerselaar en 
moerbeiboom vind je ook op Van Eycks altaarstuk. Ook de vaste 
planten en bloembollen die het standbeeld van de gebroeders 
Van Eyck omringen, zie je op het Lam Gods. Voor het bloemrijk 
grasland werd speciaal een Lam Gods-zaadmengsel samenge-
steld.

 Wist je dat stromend water een groter koelend effect 
heeft dan stilstaand water? Dat komt enerzijds door de betere 
menging van de waterdruppels met de warmte, anderzijds door-
dat er warmte afgevoerd kan worden. Zo kan een waterpartij een 
verkoelend effect tot 3°C hebben op 30 m afstand van de fontein. 
Meerdere kleine waterpartijen hebben ook een grotere invloed 
dan één grote waterpartij van dezelfde grootte.

 Wist je dat hier vlakbij in het Sint-Barbaracollege zich 
één van de VLINDER-meetpunten bevindt? Het VLINDER project 
gaat uit van UGent en wil een meetnetwerk uitbouwen in en met 
secundaire scholen om het stedelijk hitte-eilandeffect verder in 
kaart te brengen.
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Groenklimaatassen



 MUINKKAAI 
Groenklimaatassen zijn fiets- of wandelassen die de natuur tot diep 
in de stad brengen. De Stad Gent wil er acht realiseren tegen 2030. De 
groenklimaatassen verbinden het centrum met het buitengebied. Ze 
zorgen voor verkoeling en verluchting, temperen het hitte-eiland effect, 
gaan wateroverlast en verdroging tegen en zorgen voor meer biodiver-
siteit. Eén van die groenklimaatassen loopt hier langs de Schelde. De 
Muinkkaai werd alvast omgetoverd tot fietsstraat, er zijn bomen langs 
het water en op termijn zullen de parkeerplaatsen langs het water ge-
schrapt worden om het contact met het water te verhogen en de koelte 
langs de groenklimaatas nog beter te voelen.

 Wandel heel even langs de Franklin Rooseveltlaan tot je aan de 
oversteekplaats komt. Neem het zebrapad, zo kom je op het Woodrow 
Wilsonplein.

 KOEPOORTKAAI 

 KOZIJNTJESSTRAAT 
Geveltuinen zijn altijd een goed idee! Ze brengen meer kleur in je 
straat, verbeteren de luchtkwaliteit, isoleren en beschermen je gevel én 
bieden voedsel aan vogels en insecten. Soms kan je vanuit je gevel-
tuin ook een groenslinger laten groeien. De Stad Gent maakt het je 
makkelijk om een geveltuin aan te leggen. Mits je aan de voorwaarden 
voldoet, volstaat een eenvoudige melding. Een groenslinger moet je 
aanvragen bij de Stad. 

 Wandel terug naar het Julius de Vigneplein en neem de brug over het 
water. Ga op de Ferdinand Lousbergskaai heel even rechts om onder 
het witte gebouw het Coyendanspark in te duiken. Op het einde van het 
park ga je linksaf de Adalwinstraat in, en steek je schuin over naar de 
Kapelaanstraat. Zo kom je aan bij het Spaans Kasteelplein.

 SPAANS KASTEELPLEIN 
Als tijdelijke oplossing werden hier moestuinbakken neergepoot. 
Buurtbewoners kweken hier groenten en kruiden en ontmoeten elkaar. 
Ook basisschool Het Trappenhuis, even verderop, zorgt voor één van de 
moestuinbakken. Op termijn komt hier een definitieve groene heraanleg. 

 Wandel met de Machariuskerk aan de linkerzijde tot aan de Machari-
usstraat en sla rechtsaf. Eens over het brugje ga je rechts de Hage-
landkaai op. Op het eind ga je links op de Kasteellaan en steek wat 
verderop Dok Zuid over richting het Oktrooiplein. Over het water ga je 
onmiddellijk linksaf naar de Kleindokkaai.

 PORTUS GANDA
Portus Ganda is een passantenhaven bij de samenvloeiing van de Leie 
en de Schelde. De Rodetorenkaai, het zitterras aan de Slachthuisbrug 
en het Veermanplein naast het zwembad Van Eyck zijn populaire pick-
nickplaatsen op zonnige dagen. Je hebt dan ook een prachtig uitzicht 
over het water. Het water zorgt voor afkoeling in de zomer en aan de 
Rodetorenkaai en op het Veermanplein kan je de schaduw opzoeken 
onder de bomen. De paden op het Veermanplein zijn grotendeels 
aangelegd in kasseien met open voegen zodat het water rechtstreeks in 
de grond kan.

 Ga terug over de kleine brug en sla linksaf op de Nieuwbrugkaai. Ga 
over de Oude Beestenmarkt en steek de Keizer Karelstraat over naar de 
Bisdomkaai. Aan de overzijde van het water zie je de Reep.

 BAUDELOPARK
Alle paden in dit park zijn aangelegd in waterdoorlatende verharding. 
Zo kan het regenwater ter plekke de grond insijpelen en is er minder 
kans op wateroverlast. Binnenkort wordt het park uitgebreid tot aan het 
water om het contact met het water te verhogen. 

 Stap verder langs het water richting Steendam. Volg het water langs 
de Nieuwbrugkaai. Neem het fiets- en wandelbrugje over het water.

 KLEINDOKKAAI 
De vroegere havenindustrie wordt omgetoverd tot een gloednieuw 
stadsdeel. Een nieuwe wijk omringd door groen en water rijst hier uit 
de grond. Al sinds 2004 zijn de Oude Dokken volop in transitie, en je 
ziet het gebied veranderen terwijl je erbij staat. Centraal rond de drie 
dokken Het Houtdok, het Achterdok en het Handelsdok worden 3 grote 
wijkparken voorzien: het wijkpark Achterdok, het wijkpark Handels-
dok-Oost en het wijkpark Houtdok, ondertussen beter gekend als het 
Kapitein Zeppospark.

Daarnaast komen ook nog eens 6 kleinere woongroenzones. Langs het 
water loopt een betonnen wandel- en fietspad met uitwijkstroken in 
waterdoorlatende verharding. Zie je ook de moestuin hoog in basis-
school Melopee? 

 Wandel via de Schipperskaai tot aan de Bataviabrug. Ga hier het 
water over en ga langs het Stapelplein tot aan de Ham. Tussen de 
Kongostraat en de Blekerijstraat vind je de buurttuin Ham.

 SPEELPLAATS DE OOGAPPEL 
De tegels van de speelplaats van De Oogappel werden grotendeels uit-
gebroken en vervangen door gras en boomschors. Dankzij de GRAS-sub-
sidie van de Stad Gent en de hulp van heel wat ouders kan het water 
sindsdien de grond in en zijn grote plassen verleden tijd. De groene 
elementen zorgen voor meer spelplezier.

 Wandel via de Nederpolder tot aan de Belfortstraat.

 BELFORTSTRAAT 
Bij de herinrichting van de Belfortstraat werd gekozen om haagbeuken 
te planten, omdat die zich makkelijk laten snoeien. De bomen worden 
zuilvormig vormgegeven, zodat het zicht op de historische gevels van de 
Belfortstraat gevrijwaard blijft. 

 Iets verderop zie je opnieuw de Stadshal en het Emile Braunplein.

 BUURTTUIN HAM
De buurttuin Ham is opgevat als een rustige, groene, openbare tuin 
waarin de buurtbewoners gezellig kunnen genieten. Fruitbomen, bes-
senstruiken en picknicktafels zorgen voor een tuinsfeer. Onder de open 
loods aan de ingang is er volop ruimte om te ravotten en aan de ingang 
nodigen een aantal lage zitmuurtjes uit om even te pauzeren. Voordien 
was dit een privé-parking met garageboxen. Bij de aanleg van de buurt-
tuin werden ook tuinuitbreidingen met toegang tot het park voorzien.

 Wandel verder langs de Ham en ga rechts de Blekersdijk in. Stap tot 
aan de brug en ga over de brug linksaf naar de Baudelokaai. 

 WOODROW WILSONPLEIN & ZUIDPARK 
De bushokjes op het Woodrow Wilsonplein zijn voorzien van een 
groendak met kruiden en sedum. Groendaken filteren de lucht, bufferen 
regenwater en zorgen voor verkoeling bij hitte. Daarnaast bieden ze 
voedsel voor insecten zoals bijen. De Stad Gent geeft subsidies voor de 
aanleg van je groendak en voor het stabiliteitsonderzoek om na te gaan 
of je dak stevig genoeg is. Wil jij ook genieten van een groendak? Kijk 
dan zeker eens op stad.gent/groendaken.

 Ga door het stadskantoor naar het Zuidpark. Laat de grote fontein 
rechts van je liggen. Steek het Graaf Van Vlaanderenplein over en neem 
onder de galerij de Tweebruggenstraat. Volg die tot aan het water en 
neem daar links het paadje langs het water.
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 JONGENSTRAGEL  
Deze corridor maakt deel uit van één van de Gentse groenklimaatassen. 
De Schelde en de Visserij voeren hier koelere lucht van de groenpool 
Gentbrugse Meersen het stadscentrum binnen. Hierdoor wordt het 
hitte-eilandeffect getemperd. Naast groen en koelte, brengen de groen-
klimaatassen ook meer biodiversiteit tot diep in de stad.

 Volg de Jongenstragel tot op het einde, daar kom je aan bij de Koe-
poortkaai.
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Bij de heraanleg van de 
Koepoortkaai werd berekend 
hoeveel verharding er precies 
nodig was voor fietsers en 
wandelaars. De uitwijkstro-
ken voor de brandweer 
werden in waterdoorlatende 
stenen aangelegd. Binnen het 
projectgebied werd zo 22 % 
van de oppervlakte onthard, 
waardoor er veel ruimte vrij 
kwam voor groen.

 Wandel verder langs de 
Koepoortkaai tot aan het 
Julius de Vigneplein. Ga daar 
linksaf de Kozijntjesstraat in.  REEP

Door het openleggen van de Nederschelde bij de Reep kunnen bootjes 
de ganse binnenstad rondvaren, onder meer langs de Scaldissluis aan 
de vernieuwde Oude Beestenmarkt. Het opnieuw verbinden van water-
lopen draagt bij aan de sponswerking van de stad en zorgt ervoor dat 
verse lucht makkelijker de stad in kan. 

 Iets voorbij het standbeeld van Willem I zie je een hekken. Achter dit 
hekken ligt de speelplaats van de Oogappel.

  WIL JE DE WANDELROUTE INKORTEN? 

Ga dan over het brugje links de Hagelandkaai op. Ga iets verderop de 
Sint-Jorisbrug over en ga onmiddellijk links op de Sint-Joriskaai. Volg 
het water en neem het fiets- en wandelbrugje over het water. Zo kom je 
ineens uit bij punt 14: Portus Ganda.  

 Wist je dat er in 2020 maar liefst 976 Gentenaars een 
geveltuin aanlegden? Zo komt de teller sinds 2014 op een totaal 
van 4.402 Gentse geveltuinen. In 2020 kwamen daar ook nog 12 
groenslingers en 118 straattuinen in buurtbeheer bij. Ook een 
geveltuin aanleggen of een groenslinger aanvragen? Kijk dan op 
stad.gent/geveltuinen.
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 Wist je dat je zelf of samen met een aantal buren ook 
het beheer van een straattuin in handen kan nemen? In de Ham 
ter hoogte van huisnummer 40 zie je zo’n plantvak grenzend aan 
het voetpad. Een straattuin melden doe je eenvoudig op stad.
gent/straattuin.

 Wist je dat er op het stadskantoor binnenkort drie 
groendaken zullen liggen? 


