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Heraangelegd Maaseikplein nu al virtueel te
bezoeken

De groene zone en de fruitgaard op het Maaseikplein zijn aangelegd, maar het

plein blijft nog tot 20 mei 2020 afgesloten om het gras en de planten de tijd te

geven om te groeien. Tot dan kan je het plein wel al virtueel beleven.

Groene ontmoetingsruimte midden in de stad

De vroegere parkeerzone wordt samen met het Geraard De Duivelhof, het grasperk met het

standbeeld van de gebroeders Van Eyck, omgetoverd tot een groen en kindvriendelijk plein met

planten en fruitbomen die je ook op het schilderij het Lam Gods vindt.

De herinrichting gebeurt in het kader van de ambitie om de stad klimaatrobuust te maken en

staat ook in het teken van het Van Eyck-jaar. De Stad Gent streeft ook naar meer groene

ontmoetingsruimtes in het centrum. De komende maanden krijgen het gras en de planten nog

even de tijd om te groeien. Vanaf 20 mei 2020 verdwijnt de afsluiting en kunnen

voorbijgangers er een ijsje eten, picknicken, een boek lezen tussen de fruitbomen, ‘schaapje-

over’ spelen of springen op minitrampolines.
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'Nog enkele maanden geduld en het Maaseikplein is volledig omgevormd tot
een prachtige, groene ontmoetingsplaats voor jong en oud in het hart van de
stad. Het wordt ongetwijfeld een populair stukje groen, na de succesvolle
tijdelijke invulling de voorbije jaren. Voor wie echt niet kan wachten, is nu al
een digitaal bezoek mogelijk.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Buurtwerk en Openbaar Groen

Maak nu al kennis met het park

Op de stadswebsite kan je het park nu al virtueel beleven. Om dit mogelijk te maken werd een

spel ontwikkeld waarmee je virtueel het plein kan bezoeken. Je kan er

rondwandelen, trampoline springen, schaapjes tot leven brengen en planten ontdekken.

Contact

Erika Derweduwe, Groendienst, gsm 0470 23 32 39, e-mail erika.derweduwe@stad.gent

Bevoegd

Breng een virtueel bezoekje aan het toekomstige Maaseikplein
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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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