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Aan de buurtbewoners

directie Leefmilieu
dienst lntegraal Waterbeleid

provinciaal administratíef centrum Het Zuid
W. Wilsonptein z, gooo Gent
tel. o9 267 7o oo
www.oost-vlaan deren. be

Open op afspraak
9-12 uut en r4-16 uur

Briefwisseling
Aan de deputatie van de
Provincie Oost-Vtaanderen

Gent, 25 februari2019
Beste buurtbewoner,

De provincie Oost-Vlaanderen nodigt u van harte uit om op zondag 31 maart
een kijkje te komen nemen naar de uitgevoerde werken aan de Damsloot en het
vernieuwde wandelpad te openen.

ln Destelbergen stroomt de Damsloot doorheen het ecologisch waardevolle
natuurgebied van de Damvallei. Om de atwatering te verbeteren in het natuurgebied en
de achterliggende woon- en landbouwgebieden zijn er in opdracht van de Provincie en
de gemeente Destelbergen werken uitgevoerd. Takken en bomen zijn uit de bedding
verwijderd, het slib is geruimd en {e overwelvingen ter hoogte van de Lagen Heirweg
en de Berlebrugstraat zijn vervangen. Er was een nauwe samenwerking met de lokale
natuurbeheerder Natu urpunt.

Bij een kopje koffie krijg je meer uitleg over het project. Jouw vragen worden
beantwoord en je komt alles te weten over de aanwezige vispopulaties in de Damsloot.
De strijd tegen exoten wordt ook toegelicht. Tijdens het infomoment worden ook
wandelingen georganiseerd op het nieuw opengesteld natuurpad in samenwerking met
Natuurpunt. We sluiten af met een drankje.

Deelname is gratis, maar schrijf wel in vóór 26 maart via
info@dewaterkant.org of op het telefoonnr. 053 72 94 21 van De Waterkant.
Reageer snel, want de plaatsen zijn beperkt.
Aanvang: 10u I Einde: 12.30u
Locatie: tent Lagen Heirweg t.h.v. de parking Restaurant Stapsteen (nu Bistro Céline -
Hooistraat 148)

Laarzen of hoge étapschoenen zijn aangewezen.

We hopen u te mogen verwelkomen!

Hoogachtend

Leentje laert
Gedeputeerde
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