
 02 oktober 2020, 09:30 (CEST)

Gegidste wandelingen zetten vernieuwde
Ledebergse parken in de kijker

Enkele gegidste wandelingen zetten op zaterdag 3 oktober 2020 twee vernieuwde

Ledebergse parken in de kijker. Het Park De Vijvers en Adolf Papeleupark kregen

extra groen, zitplekken, waterpartijen en speelterreintjes. Park De Vijvers werd

ook verbonden met de nieuwe tuin en het terras van het naastgelegen

woonzorgcentrum.
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De vernieuwde parken zijn al een tijd open en worden ook steeds drukker bezocht. Om ze na de

uitbraak van corona toch nog een officiële opening te geven, organiseert de Stad Gent op

zaterdag 3 oktober 2020 in Park De Vijvers enkele gratis gegidste wandelingen. Buurtbewoners

die mee aan de wieg van het ontwerp stonden, zullen de rol van gids op zich nemen en

bezoekers vertellen over de historiek en de natuur van beide parken.

Romantische landschappen

Park De Vijvers kreeg extra groen, meer en bredere toegangen, speelterreinen voor grote en

kleine kinderen, een petanqueveldje, fitnesstoestellen en veel zitbanken. Bos en gazon wisselen

elkaar af en de vijver is een stuk aantrekkelijker. Via vlonders kunnen bezoekers het waterleven

gadeslaan. Buurtbewoners staan samen in voor het onderhoud van de buurtborder, de

boomgaard en de buurtmoestuin.

'De parken zijn echte pareltjes geworden, met een knipoog naar de 19de-
eeuwse stijl: romantische landschappen met verrassende doorzichten en veel
water, bloemen en zitplekken. De speelplekken, fietsverbindingen en
wandelpaden zorgen ervoor dat rolstoelgebruikers en jonge ouders met
kinderwagens er zich welkom voelen.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

Link met woonzorgcentrum

Het park werd ook verbonden met de nieuwe tuin en het nieuwe terras van het naastgelegen

woonzorgcentrum De Vijvers. Dankzij verharde paden, toegankelijk voor rolstoelen, kunnen

bewoners rechtstreeks het park inwandelen. Omgekeerd kunnen bezoekers van het park ook

genieten van de tuin en het bijhorende terras van het woonzorgcentrum. Zo kunnen

verschillende generaties elkaar ontmoeten.

Schrijf je hier in voor de gratis wandelingen met gids

https://go.stad.gent/devijverspapeleu


'Het is duidelijker dan ooit hoe belangrijk het is om buiten te kunnen komen en
te genieten van de frisse lucht, zéker voor ouderen. De wandelpaden en
fitnesstoestellen vlak bij het woonzorgcentrum zijn dan ook geen toeval. Het
woonzorgcentrum is als goeie buur van in het begin betrokken bij het ontwerp
van het park.'
— Rudy Coddens, schepen van Seniorenbeleid

Ook Adolf Papeleupark in nieuw kleedje

https://persruimte.stad.gent/images/366466
https://persruimte.stad.gent/images/366464
https://persruimte.stad.gent/images/366463


Niet ver van Park De Vijvers vind je het Adolf Papeleupark, langs het Moscouviaduct. Een

stukje van de Frans De Coninckstraat werd tijdens de heraanleg omgevormd tot extra park. Het

Papeleupark kreeg nieuwe wandelpaden, een natuurlijke grens van struiken met de spoorweg,

een moerasje en een speelplek met zandheuvels en boomstammen.

Van bij het begin werden de bewoners van woonzorgcentrum De Vijvers, omwonenden en

buurtbewoners betrokken bij de ontwerpen. Op basis van grondig studiewerk over de

geschiedenis, de natuur en het gebruik van het park werkte de Stad Gent samen met hen een

visie uit. 

'Het opfrissen van deze 2 groene plekken maakt deel uit van ons
stadsvernieuwingsproject Ledeberg Leeft. Om mensen te overtuigen om voor
de stad te kiezen, hebben we voldoende kwalitatieve publieke ruimte nodig.
Plekken om elkaar te ontmoeten, te ontspannen of even te genieten van de
natuur en tot rust te komen.'
— Mathias De Clercq, burgemeester
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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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