
Speelzones domein Claeys-Boúúaert officieel
geopend

De nieuwe speelzones op het domein Claeys-Boúúaert in Mariakerke zijn sinds 1

juni 2018 officieel geopend. De bestaande speelzone tussen de Notenstraat en de

Alphone Claeys-Boúúaertdreef werd al een tijd geleden afgebroken. De

speeltoestellen waren immers aan vervanging toe. De nieuwe speelzone ligt

centraler, is makkelijker bereikbaar en zichtbaarder voor de buurt.

Heringerichte speelzone



Het Domein Claeys-Boúúaert vormt een van de portalen of toegangspoorten tot de

Vinderhoutse Bossen, een groenpool aan de rand van de stad. De Stad Gent zorgt voor de

opwaardering van het gebied door een aantal aanpassingen. Daartoe werd de speelzone in het

park volledig vernieuwd en verplaatst, tot vlak aan de Alphonse Claeys-Boúúaertdreef. De

nieuwe speelzone ligt daardoor centraler, is makkelijker bereikbaar en zichtbaarder voor de

buurt. Ze heeft gewone schommels, een nestschommel, een zandzone en bijhorende

speeltoestellen om in het zand te spelen. Ook een parcours met evenwichtsbalken en touwen

maakt er deel van uit. Alle speeltoestellen werden op maat gemaakt.

'Het historische kasteelpark Claeys-Boúúaert waarderen we op tot een
aantrekkelijk portaal van de groenpool Vinderhoutse Bossen. Ook deze
vernieuwde speelzones passen hierin.'
— Rudy Coddens, schepen van Openbaar Groen

'De groenpool Vinderhoutse Bossen moet ook een kindvriendelijke plek
worden. Met de vernieuwde speelzone aan de toegangspoort Claeys-
Boúúaert en de kinderboerderij aan het portaal De Campagne bouwen we
stapsgewijs verder aan deze ambitie.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Spelprikkels in een boomgaard

Naast de moestuinen, binnen de oude kasteelmuren van het domein, werden spelprikkels in de

vorm van fruit gezet. Vroeger was hier ook een speelzone, maar die lag eerder verborgen.

Daarom werd gekozen om een ‘grotere’ speelzone langs de Alphonse Claeys-Boúúaertdreef aan

leggen en de intiemere zone van het kasteelpark te voorzien van kleinere spelelementen. Het

gaat om appels, pruimen en peren in hout, al dan niet verbonden met een evenwichtsbalk. De

spelprikkels voor de allerkleinsten liggen in een nieuw aangeplante boomgaard met

hoogstammige fruitbomen: appelbomen, perenbomen, kersenbomen, pruimelaars en notelaars.

Later wordt er ook nog een haag aangeplant die uit eetbare struiken zal bestaan.



Over het park zelf

Het kasteeldomein Claeys-Boúúaert bestaat al sinds de vroege middeleeuwen, maar het is pas

sinds de jaren 1970 publiek toegankelijk. Een van de oudste relicten in het Domein Claeys-

Boúúaert is de lindendreef die het kerkplein van Mariakerke met het park verbindt en als

centraal pad in het park verder loopt. De nieuwe speelzone ligt naast de dreef. Het kasteelpark is

rijk aan natuur. Het natuurgerichte beheer zorgt ervoor dat verschillende soorten er goed

gedijen. De Groendienst kiest op sommige plaatsten voor hooilandjes in plaats van voor kort

gazon. Er mag ook veel dood hout blijven liggen. Het biedt beschutting aan bosmuizen,

eekhoorns en bunzings. De bosuil, ransuil en boomklever, de ijsvogel en vier soorten spechten

leven er ook. Het merendeel van deze vogels broedt er zelfs.

Samen maken we van Gent de Europese Groene Hoofdstad

Gent is een van de drie genomineerde steden om in 2020 de European Green Capital te worden.

Dankzij alle inspanningen van Gentenaars, ondernemers, scholen en organisaties kunnen wij de

meest duurzame en groene hoofdstad worden. Daarom verdient iedereen nu al een medaille.

Elke inspanning voor het klimaat telt, en maakt van iedereen een held.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Informatie

Elke Aerts, Groendienst, gsm 0496 96 41 36, e-mail elke.aerts@stad.gent

 

Bevoegd

Alle informatie over de campagne, de wedstrijd en nieuws over de winnende

stad is te volgen
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