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Themanummer over 
het nieuwe park

Een nieuw park voor Nieuw Gent
Het groen tussen de sociale woningen in de Kikvorsstraat en de Edelsteenstraat in Nieuw Gent wordt heringericht  
tot een echt park. Je zal er kunnen sporten, spelen, rusten, ontmoeten en tuinieren. 

Op basis van voorbereidende studies en voorstellen uit de buurt werkte de Stad Gent aan een voorontwerp voor het park. Dat is nu klaar.  
Afgelopen najaar kon je het voorontwerp al ontdekken tijdens een expo met maquettes in woontoren Jupiter. In deze krant kan je alles nog  
eens nalezen en vind je verschillende toekomstbeelden die een idee geven van hoe het park er zal uitzien.

We hebben al heel wat reacties ontvangen. Je kan via de contactgegevens achteraan deze krant nog je opmerkingen doorgeven. We bekijken  
alle opmerkingen en maken dan een definitief ontwerp voor de herinrichting van het park.
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Een park voor iedereen 

Het nieuwe park zal ruim 5 ha groot zijn. Dat maakt het  
mogelijk om heel wat activiteiten een plaats te geven. Het park 
zal aangelegd worden als een huis met verschillende kamers  
(of zones) met elk een eigen activiteit.

Centraal in het park komt een wandel- en fietspad. Het huidige pad speelt  
vandaag al de rol van ontmoetingsplaats. In het nieuwe pad wordt deze functie 
nog meer uitgerust met banken, picknicktafels en kleurrijke seizoensbeplanting.

Vanuit het pad vertrekken verschillende wandelpaden naar de woningen en  
omliggende straten. Het park wordt opgebouwd in verschillende kamers met  
daarin onder andere sportveldjes, luifels, speeltuinen, moestuinen en stilteplekken. 

Heuvelachtig duinenlandschap  

Het park krijgt een heuvelachtig duinenlandschap. Dwars door het park 
zal een soort muur lopen. Voor de bouw van de muur worden bouw- 
materialen van gesloopte woontorens gebruikt. De muur deelt het park in 
en biedt mogelijkheden voor spelen (glijbanen en tunnels), klimmen en 
zones voor graffiti. Op de muur zullen ook klimplanten kunnen groeien.

Waardevolle bomen blijven staan en er komen nieuwe bij. In de  
aanplanting gaat aandacht naar de biodiversiteit en kleur. Er zijn ook 
verschillende grachten (of wadi’s) waarin regenwater in natte periodes 
opgevangen wordt en waar het water langzaam in de grond kan sijpelen.

Wilgenbosje
Het Wilgenbosje voor de Christus Koningkerk blijft. Er komen wel extra bankjes en 
rustplekken. Goed ingerichte paden brengen je vlot naar je bestemming.

Ontmoetingsplek
Aan de kerk vertrekt een wandelpad tot aan woontoren Windekind. Langs het pad zal  
je kunnen rusten of je buren ontmoeten op een van de vele bankjes. Op enkele  
ontmoetingsplaatsen zal je onder een luifel kunnen schuilen voor de regen of de felle zon.

Sportkooi
Het sportveldje achter het wijkgezondheidscentrum maakt plaats voor appartementen. Op 
de plek van het doolhof op de speelplaats van de Pandaschool komt een nieuwe sportkooi. 
Tijdens de schooluren gebruikt de Pandaschool de kooi, daarna staat die open voor de buurt.

Open plek 
Woontoren Aurora wordt vervangen op termijn door nieuwe sociale appartementen in de 
Kikvorsstraat. Daardoor komt er een meer open ruimte vrij in het park. Hier kunnen af en 
toe ook evenementen plaatsvinden.

Speeltuin
Centraal in het park komen er ook speelplekken. Er komen toestellen voor kinderen van 
alle leeftijden. Met brokstukken van de afbraak van de woontorens worden kleine klim-
muren gemaakT.

Moestuin
In het park komen verschillende moestuinen met een overdekte ruimte.
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Kerk Bib Politie

Hieronder een overzichtsplan voor het nieuwe park. De cijfers in de roze bolletjes verwijzen naar toekomstbeelden op de pagina hiernaast.
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HEB JE EEN VRAAG OVER 
NIEUW GENT VERNIEUWT?

Contacteer Wannes Haghebaert, 
Stad Gent 
09 266 82 33 
wannes.haghebaert@stad.gent

GA NAAR DE WEBSITE  www.stad.gent/nieuwgentvernieuwt

VOLG ONS OP   www.facebook.com/nieuwgentvernieuwt

 www.instagram.com/nieuwgentvernieuwt

Wij informeren jou!

Wanneer?
De aanleg van het park verloopt in verschillende fasen.  

 - De sportkooi aan de Pandaschool bouwen we in het voorjaar  
van 2021. 

 - De inrichting van de grote zone met sportveld tussen het centraal pad  
en de Edelsteenstraat start in 2022. 

 - De kant van de Kikvorsstraat volgt na met de bouw van  
de nieuwe sociale appartementen, ter vervanging van zes  
verouderde woontorens.

Wat is jouw gedacht?
We horen graag wat jij van de plannen vindt. 

Handelaars verenigd
De handelaars van de Zwijnaardsesteenweg verenigen zich in 
de nieuwe dekenij Content in Nieuw Gent. 
 
Riza Bagci, uitbater van Pitta Metropol, is verkozen tot de eerste voorzitter.  
De vereniging zal acties opzetten om het winkelen in de straat prettiger  
te maken en om nieuwe handelaars aan te trekken.

HEB JE EEN VRAAG OF 
EEN IDEE?

Laat het weten aan 
Els Oyaert, wijkregisseur 
09 266 82 56 
els.oyaert@stad.gent


