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Victoria Regiapark verkozen tot 'beste
groenproject 2019'

De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) heeft op donderdag 19 december

2020 het Victoria Regiapark uitgeroepen tot beste groenproject in de categorie

parken. Tijdens de finale van de Groene Lente 2019 ontving het park ook de labels

'Zonder is gezonder' en 'Waterproof'.

Beste groenproject 2019

Met de wedstrijd Groene Lente wil de Vereniging voor Openbaar Groen het openbaar groen

promoten door vernieuwende en creatieve groenprojecten in de kijker te plaatsen. De Stad Gent

nam deel aan de wedstrijd met het groenproject Victoria Regiapark, ontworpen en gerealiseerd

door de Gentse Groendienst. Het project werd verkozen tot de beste groenrealisatie in de

categorie parken. De jury loofde het project omwille van de originaliteit, creativiteit en

esthetiek, de kwaliteit van de uitvoering, het plantenassortiment en de plantencombinaties, en

het duurzaam karakter.

Extra onderscheiding voor natuurvriendelijk beheer



Tijdens de finale van de Groene Lente 2019 in Oudenaarde ontving de Stad Gent van de

Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) ook het label 'Waterproof'. Dit voor de wadi die het

regenwater van de achtergelegen gebouwen in de KMO-zone opvangt en in de bodem laat

infiltreren. Met het label 'Zonder is gezonder' lauwert de VMM het project voor haar

pesticidevrij beheer.

'We zijn erg blij met de erkenning voor het Victoria Regiapark en voor de
aanpak van de Groendienst op het vlak van natuurvriendelijk beheer en de
waterhuishouding. De groendienst gebruikt nergens pesticiden, en we zetten
Gentenaars aan om hetzelfde te doen.'
— Astrid De Bruycker, schepen voor Openbaar Groen

Pesticidevrij beheer is één van de vier pijlers van de campagne 'natuurvriendelijk beheer'. Met

de campagne, gelanceerd in 2018, wil de Stad haar boodschap over natuurvriendelijk beheer

verder uitdragen, en ook de Gentenaars bewust maken dat natuurvriendelijk beheer iedereen

ten goede komt. 

Het Victoria Regiapark

Het Victoria Regiapark is een wijkpark en werd in 2017 (her)aangelegd. Dit gebeurde in het

kader van de opwaardering van de wijk Oud Gentbrugge en de ambitie van de Stad om voor

elke Gentenaar een wijkpark te voorzien op minder dan 400 meter van zijn huis.

De aanleg van het park verwijst naar het voormalige tuinbouwbedrijf van Louis Van Houtte.

Van Houtte, bijgenaamd 'de Gentse tuinbouwprins', had op deze gronden een internationaal

bekende tuinbouwschool en een uitgebreid tuinbouwbedrijf. In zijn Victoria Regia-serre slaagde

hij er als eerste in Europa in om de waterlelie Victoria Regia te kweken.

Bij de heraanleg verdubbelde het buurtparkje in oppervlakte tot 2,5 hectare. Het park bestaat

uit een boszone, een speelzone en wandelpaden die het park ontsluiten voor parkbezoekers. Er

loopt ook een fietspad doorheen en een wadi die het regenwater van de achterliggende

gebouwen opvangt en laat infiltreren in de bodem.

Kom meer weten over het Victoria Regiapark

Lees meer over de principes natuurvriendelijk beheer

https://stad.gent/nl/buitenlocaties/victoria-regiapark
http://www.stad.gent/natuurvriendelijkbeheer


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.

Contact

Erika Derweduwe, communicatie Groendienst, gsm 0470 233 239, e-mail

erika.derweduwe@stad.gent

Bevoegd

Meer weten over de wedstrijd? Lees het hier.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent
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