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Wandelen en sporten op nieuwe promenade
Kapitein Zeppospark

Het Kapitein Zeppospark is bijna klaar. Deze week verdwijnt de werfafsluiting en

kunnen buurtbewoners van de wijk Muide, de omgeving Afrikalaan en de Oude

Dokken er terecht om te wandelen, te sporten en elkaar te ontmoeten.

Het Kapitein Zeppospark is nog niet volledig klaar, maar de buurtbewoners kunnen er wel al

wandelen op de promenade, sporten op het sportterreintje en trainen op het outdoor

fitnessstation. Ook minder mobiele bewoners kunnen nu al genieten van het park. Vanop de

promenade kunnen ze via een rolstoeltoegankelijke helling de verlaagde kade en de ligweide

bereiken.
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In het voorjaar van 2020 zal het park, dat 3 hectare extra groen creëert voor de buurt, officieel

geopend worden. Tegen dan zullen ook de speeltoestellen en het uitkijkplatform op de

havenkraan toegankelijk zijn. In afwachting krijgen het gras en de planten nog even de tijd om

te groeien.

'De promenade en het wijkpark worden de plek bij uitstek waar bewoners van
de Muide kunnen bewegen, ontspannen en elkaar ontmoeten. Ze zijn
tegelijkertijd ook een fantastische aanwinst voor het nieuwe stadsdeel aan de
Oude Dokken.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

Contact

Sofie Lagaisse, Projectcommunicator Oude Dokken, Het Getouw en Bruggen naar Rabot, gsm

0477 96 19 36, e-mail sofie.lagaisse@stad.gent

Erika Derweduwe, Communicatie Groendienst, gsm 0470 233 239, e-

mail erika.derweduwe@stad.gent

Lees meer over het project en de inrichting

Ontdek hier wat er te beleven valt

mailto:sofie.lagaisse@stad.gent
mailto:erika.derweduwe@stad.gent
https://persruimte.stad.gent/images/340727
https://stad.gent/nl/oude-dokken/genieten-de-oude-dokken/kapitein-zeppospark
https://stad.gent/nl/buitenlocaties/kapitein-zeppospark


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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.
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