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INFORMATIEMARKT OVER DE START VAN DE HERAANLEG VAN HET PARK DE VIJVERS, 
HET ADOLF PAPELEUPARK EN DE GROENSTROOK LANGS DE ADOLF VAN OOTEGHEMSTRAAT

DINSDAG 18 DECEMBER 2018 TUSSEN 16 EN 20 UUR 

INFORMATIE

Groendienst – Stad Gent
Postadres Botermarkt 1, 9000 Gent
Bezoekadres Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
E-mail: groendienst@stad.gent
Tel 09 323 66 00

Aannemer Bvba aannemingen De Witte
Lode Clincke
E-mail: lode.clincke@aannemingendewitte.be 
Gsm: 0491 71.92.09



Beste buurtbewoner

U bent van harte welkom op 
dinsdag 18 december 2018 op 
de infomarkt van de Stad Gent 
over de heraanleg van Park 
De Vijvers, het Adolf Papeleupark 
en de groenstrook langs de Adolf 
van Ooteghemstrook. 

Deze heraanleg is onderdeel van 
het stadsvernieuwingsproject 
Ledeberg Leeft, dat onder andere 
voor meer en mooier groen in 
Ledeberg wil zorgen. 

Wat er tijdens de infomarkt 
aan bod komt, leest u in deze 
uitnodiging.

PARK DE VIJVERS EN ADOLF PAPELEUPARK 
BINNENKORT VERNIEUWD

Met zijn bijna vijf hectare vormt het Park De Vijvers een groene long 
in Ledeberg. 
Het park is een voormalig kasteeldomein. Langs de De Naeyerdreef staat 
nog het voormalige poortgebouw. Nu heeft de jeugdbeweging KSJ er haar 
lokalen. 

Hoewel het Park De Vijvers vrij groot is, wordt het niet veel gebruikt. 
Daarom wordt het park binnenkort vernieuwd. Bijzonder aan die heraan-
leg is dat ook het Woon- en Zorgcentrum De Vijvers en een terrein van 
de Afdeling Wegen en Verkeer ten zuiden van de De Naeyerdreef erbij 
betrokken worden. Er komen onder andere meer en bredere toegangen, 
speelterreinen voor grote en kleine kinderen, een petanqueveldje en veel 
zitbanken. Bos en gazon zullen elkaar afwisselen en de vijver wordt nog 
aantrekkelijker. 

Ook het Adolf Papeleupark heeft een opknapbeurt nodig. In 1969 
ging de bouw van de E17 van start. Dat had grote gevolgen voor 
het Adolf Papeleupark. Het park werd een heel stuk kleiner en van 
de kommavormige vijver bleef maar de helft meer over. Met de heraanleg 
verwijnt een stukje van de Frans De Coninckstraat om terug park te 
worden. Kinderen krijgen een avontuurlijke speelplek met zandheuvels en 
boomstammen om op te klimmen en nieuwe comfortabele wandelpaden 
slingeren doorheen het landschappelijke park.

Langs de Adolf Van Ooteghemstraat wordt de groenstrook vernieuwd.

AANVANG WERKEN
De werken starten op dinsdag 8 januari 2019 en zullen ongeveer 1 jaar duren. 
De werken zullen gelijktijdig op de drie locaties uitgevoerd worden. 
Tijdens de werken mag u de werf niet betreden. De aannemer zal er alles aan doen 
om de hinder op het openbaar domein tot een minimum te beperken. Zo blijven 
de woningen steeds bereikbaar. Ook de De Naeyerdreef blijft zo veel mogelijk 
open. Enkel wanneer de dreef een nieuw wegdek krijgt, zullen fietsers en 
voetgangers tijdelijk omgeleid worden.   

WELKOM OP DEZE INFORMATIEMARKT
U krijgt er info over:
-  de plannen voor de heraanleg van het Park De Vijvers, het Adolf Papeleupark 
 en de groenstrook langs de Adolf Van Ooteghemstrook
-  de fasering en de te verwachten hinder van de werken

DE INFORMATIEMARKT VINDT PLAATS
-  op dinsdag 18 december 2018 doorlopend van 16 tot 20 uur
-  in de cafetaria van het Woon- en Zorgcentrum De Vijvers, 
 Walstraat 1 - 9050 Ledeberg

HEEL GRAAG TOT DAN
Na de informatiemarkt kunt u tijdens de duur van de werken de plannen 
bekijken in de inkomhal van Woon- en Zorgcentrum De Vijvers. Ook aan elke werf 
vindt u infoborden met meer informatie. U vindt de plannen en de presentatie 
ook op www.ledebergleeft.be.

Waar?

CAFETARIA WOON- EN ZORGCENTRUM 
DE VIJVERS 
WALSTRAAT 1, LEDEBERG


