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In Antwerpen zijn ze bon ton,
de groenslingers. Gesteund
door het stadsbestuur maken
bewoners er groene bruggen
over de straat. “Van de ene ge
vel van een huis gaan ze via een
kabel naar een gevel aan de
overkant”, zei Gents gemeente
raadslid Astrid De Bruycker
(S.PA) in de commissie Mobili
teit, Openbare Werken en Ste
denbouw. En ze wilde weten of
Gent dat ook in het straatbeeld
wil.

“We vinden het een zeer goed

idee om voor deze oplossing te
gaan in straten waar een ge
bruikelijke groeninrichting niet
mogelijk is”, reageerde schepen
Filip Watteeuw (Groen).

Verschillende straten

In de stad zijn er al enkele van
die initiatieven, onder meer in
de Pussemierstraat.  De Stad
wil het ook zelf gaan organise
ren. “In de Zoutstraat en in de
Saghermansstraat doen we dat
omdat de breedte van de straat
geen mogelijkheid biedt om
daar groen in te brengen. Ook in
de Brandstraat willen we groen
slingers plaatsen, om blinde ge
vels af te werken en om scha
duw en verkoeling te realise
ren.”

Slingergroen in de Brandstraat
wordt zelfs opgenomen in het
ontwerp voor het klimaatadap

tatieplan dat de gemeenteraad
binnenkort moet goedkeuren.

Het stadsbestuur wil ook dat
bewoners zélf aan de slag gaan
om groene bruggen te bouwen.
“Er is geen vergunning voor no
dig”, zegt Watteeuw. “Een ak
koord van de twee tegenover el
kaar wonende buren is voldoen
de. De mensen moeten zelf het
groen langs de gevel onderhou
den, de groendienst van de Stad

zal het groen langs de kabels
snoeien.”

Stad spant kabels

En zo laat Gent zijn inwoners
helpen om de stad groener te
maken. Want ook geveltuintjes
kunnen zonder vergunning
worden ingericht.

De Stad Gent zal de kabels
spannen die voor de groenslin
gers nodig zijn. Er moet wel nog
worden onderzocht hoe die
groene bruggen moeten worden
gemaakt. “Vermoedelijk is het
beter om drie kabels te span
nen”, zegt Watteeuw. “Als er
één knapt, ligt niet meteen alles
op de grond.”

Er komt ook een richtlijn om
trent de hoogte van zo’n groen
slinger. “De brandweer, bijvoor
beeld, moet te allen tijde langs
kunnen.”

Gent wil nog meer een groene 
stad worden. In straten waar 
geen ruimte is voor bomen of 
bloemperkjes, kunnen ‘groen
slingers’ een oplossing bieden. 
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Als twee overburen akkoord Als twee overburen akkoord gaan, is gaan, is geen vergunning nodiggeen vergunning nodig

GROENSLINGERSGROENSLINGERS  
moetenmoeten
kalekale
stratenstraten
opfleurenopfleuren
(en afkoelen)(en afkoelen) De groenslingers moeten voldoende hoog hangen

om onder meer brandweerwagens door te laten.
Maar of dat overal, onder meer hier in de

Pussemierstraat, het geval is, is nog maar de vraag.
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FILIP WATTEEUW (GROEN)
SCHEPEN VAN MOBILITEIT

“Groenslingers zijn ook 
nuttig om blinde gevels 
af te werken en om 
schaduw en verkoeling 
te realiseren”

DE PINTE/NAZARETH

Vakantie meteen voorbij
Een Nederlands koppel mocht 
vrijdagavond meteen een kruis 
maken over de vakantie. Op de 
E17, richting Frankrijk, op de 
grens van De Pinte en 
Nazareth, kantelde hun 
mobilhome en aanhangwagen 
na een verkeerd 
inhaalmanoeuvre. Een 
bestuurder die het ongeval zag 
gebeuren, bevrijdde het 
echtpaar uit zijn wagen. De man
en de vrouw raakten als bij 
wonder niet gewond. Het 
ongeval veroorzaakte een 
stevige file op de E17. (jcd) JC
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Fietser gewond
bij aanrijding
met voetganger
Een 43jarige Gente
naar is donderdag
avond lichtgewond 
geraakt na een bot
sing met een voetgan
ger. Het ongeval ge
beurde iets na 21 uur 
in de Beekstraat in 
Mariakerke. De voet
ganger was een man 
van 58 jaar uit Gent. 
(sln)


