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Opening buitenexpo, pluktuin en
herdenkingsoord aan scholencampus Offerlaan

In afwachting van de verdere aanleg van de scholencampus, krijgt de buurt van de

Martelaarslaan er alvast enkele buitenactiviteiten bij. Buurtbewoners kunnen de

toekomstplannen ontdekken op een buitenexpo langs een wandelroute, er is een

nieuwe pluktuin op de campus en het herdenkingsoord in de Offerlaan opent

opnieuw de deuren.

Masterplan ontdekken op buitenexpo
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De Stad Gent en sogent hebben een masterplan klaar voor de scholencampus aan de Offerlaan

en haar omgeving. Zoals eerder werd bekendgemaakt, verhoogt de capaciteit van de campus

met 270 leerlingen en zullen de scholen zich organiseren volgens een campus-model.

Verschillende bestaande schoolgebouwen worden vernieuwd en er komt een nieuwbouw met

gemeenschappelijke onderwijsruimtes, vergaderlokalen en ateliers. Centraal komt een grote

campustuin en de Spectrumtuin wordt opgeknapt. Beide tuinen worden na de schooluren

opengesteld voor de buurt.

Op termijn zijn er grote plannen met de omgeving. Het groen langs de Neermeerskaai wordt

aantrekkelijker, de Jubileumlaan wordt groener, en er komt een groene verbinding tussen de

campus en de Watersportbaan. De Offerlaan wordt verkeersluw en er komen veilige wandel- en

fietsverbindingen van de Martelaarslaan via de scholencampus naar de Leie. Gentenaars

kunnen de plannen nu al ontdekken tijdens een buitenexpo die hen meeneemt op een

wandeling op en rond de campus.

De plannen voor de hernieuwde scholencampus en haar omgeving worden
concreter en het wordt echt fantastisch. Er komt niet alleen een uitbreiding van
de scholen, maar ook bijkomende ruimte voor jongeren én meer groen voor
alle gebruikers en omwonenden. Deze coronaproof wandeling geeft
de gebruikers van de campus en de buurtbewoners vandaag al de kans om te
proeven van alle ideeën. 
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Pluktuin voor de buurt

Centraal op de scholencampus in de Offerlaan wordt op dit moment al een pluktuin aangelegd.

Er komen fruitbomen, een kruidenplateau, een moestuin, een pergola met klimmers zoals een

druivelaar en klimgroenten zoals augurk. De tuin is een samenwerking tussen de buren, de

scholen, het wijkgezondheidscentrum en de Stad.

Kom meer te weten over het masterplan

Download de folder van de buitenexpo

https://persruimte.stad.gent/183293-270-nieuwe-schoolplaatsen-voor-onderwijscampus-aan-de-offerlaan
https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten/project-herinrichting-scholencampus-offerlaan-en-omgeving
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/44494-1617266818-uitnodiging%20buitenexpo%20masterplan%20offerlaan-80dec2.pdf


In coronatijden is meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk groen is als
gemeenschappelijke tuin in de stad. We zoeken dan ook voortdurend naar
plekken om open te stellen. We zijn verheugd deze dichtbevolkte buurt zowel
een pluktuin te kunnen geven om samen te tuinieren, als een rustige stilteplek
om te genieten. Dit zal buurtbewoners ongetwijfeld dichter bij mekaar
brengen.  
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen en Participatie

Herdenkingsoord als luwteplek

Het herdenkingsoord in de Offerlaan opent ook opnieuw de deuren. De plek, waar verzetslieden

tijdens WOI geëxecuteerd werden, is een uniek stukje groen in de dichtbevolkte wijk. Deze

luwteplek werd vorig jaar voor het eerst opengesteld. Sinds afgelopen zaterdag krijgt het

proefproject een vervolg en kunnen buurtbewoners er opnieuw van de rust genieten, tijdens de

weekends én de schoolvakanties, telkens van 9 tot 20 uur.

Door het herdenkingsoord open te stellen helpen we om de herinnering aan de
slachtoffers levendig te houden. Iedereen kan de plaats bezoeken om stil te
staan bij het geweld van de Eerste Wereldoorlog. Bovendien wordt het ook
een rustpunt in een drukke buurt.
— Isabelle Heyndrickx, schepen voor Protocol

https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/stad-gent-stelt-herdenkingsoord-offerlaan-open-voor-de-buurt
https://persruimte.stad.gent/images/383831
https://persruimte.stad.gent/images/383834


Contact

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Daan Nelen, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent

Bart Tierens, kabinet schepen Heyndrickx, gsm 0494 48 85 71, e-mail bart.tierens@stad.gent

Wannes Haghebaert, Dienst Stedelijke Vernieuwing, tel. 09 266 82 33, e-mail

wannes.haghebaert@stad.gent
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Betrokken

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

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

Isabelle Heyndrickx
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail schepen.heyndrickx@stad.gent
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Sami Souguir
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