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Vernieuwd Maaseikplein geopend: van grijze
parkeerplek naar groene oase

Het vernieuwde Maaseikplein, tussen de Sint-Baafskathedraal, het Geeraard de

Duivelsteen en de voormalige Nationale Bank, is officieel geopend. In een jaar tijd

transformeerde het plein van een geasfalteerde parkeerzone naar een

kindvriendelijke, groene plek met een knipoog naar het Lam Gods.

Opwaardering

Tot 2017 was het plein een geasfalteerde parkeerplaats met een ontoegankelijk grasperkje. Na

de invoering van het mobiliteitsplan werd het plein autovrij verklaard en kreeg het een tijdelijke

invulling als rust- en speelplek met fruitbomen in bloembakken, picknickbanken en

speelelementen. Tussen september en december 2019 onderging het plein uiteindelijk een

volledige transformatie.
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'Minstens even belangrijk als het uitbreiden van onze groenpolen en het
aanleggen van nieuwe wijkparken, is onze voortdurende zoektocht naar plaats
voor kleinschalig groen. Er is dan ook reikhalzend uitgekeken naar de opening
van deze kleine, groene oase in het hart van de stad. De transformatie van
stenen vlakte naar groene, bloemrijke plek is een enorme opwaardering.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen 

Met minitrampolines

Meer dan 1.400 vierkante meter asfalt is verwijderd en heeft plaatsgemaakt voor een fruitgaard

met picknickbanken. Het meer dan honderd jaar oude groenperkje werd met respect voor

vorm, elegantie en kenmerkende stijl omgeturnd tot een kindvriendelijke, bloemrijke weide met

ingebouwde minitrampolines en houten schaapjes.

'Het nieuwe Maaseikplein is een schitterend voorbeeld van efficiënt,
multifunctioneel en duurzaam gebruik van publieke ruimte. Het biedt rust,
groen én amusement. Dit wordt zeker een populair plekje in de binnenstad.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw



Bomen en planten van Lam Gods

Voor de fruitgaard werden appelaars, perelaars, vijgenbomen, een kerselaar en zelfs de meer

exotische  amandel- en moerbeiboom aangeplant. De vijgenboom, kerselaar en moerbeiboom

vind je ook op Van Eycks altaarstuk. Ook de vaste planten en bloembollen die het standbeeld

van de gebroeders Van Eyck omringen, staan op het Lam Gods afgebeeld. Voor het bloemrijk

grasland werd speciaal een Lam Gods-zaadmengsel samengesteld.
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Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0484 68 12 59, e-mail

laurens.teerlinck@stad.gent

Dirk Bogaert, kabinet schepen Heyse, gsm 0499 86 53 10, e-mail dirk.bogaert@stad.gent

Sofie Aelterman, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0471905704, e-mail

sofie.aelterman@stad.gent
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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.

Betrokken

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

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent
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