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Doorsteekplek aan Zuiderpoort wordt nieuw
park langs Schelde

Aan de voet van de Louisa D’Havébrug start op 30 augustus 2021 de aanleg van

een nieuw stukje groen. Het Zuiderpoortpark, achter de appartementen aan de

Jenny Tanghestraat, wordt een gevarieerd park met picknickbanken en een

trapvormig gazon dat afdaalt tot tegen de Schelde.
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De aanleg van het Zuiderpoortpark, aan de achterzijde van de appartementen aan de Jenny

Tanghestraat tussen het kantoorgebouw Zuiderpoort en de Schelde, maakt deel uit het van

stadsvernieuwingsproject Ledeberg leeft. Met dat project wil de Stad Gent een impuls geven aan

Ledeberg om de leefbaarheid in de wijk nóg beter te maken. Het park zal tegen eind 2021 klaar

zijn.

We maken van de doorsteekplek een aangename groene rust- en
pauzeerzone voor buurtbewoners, werknemers van de nabije
kantoorgebouwen en passanten. Fietsers en wandelaars zullen er zeker halt
houden om te verpozen op het grasveld, de trapjes aan het water of de
comfortabele zit- en picknickbanken.
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

Ontbrekend stukje fietspad

Het park krijgt een gazon dat trapvormig afdaalt tot tegen het water, picknickbanken, en een

aantal zones met bloemenrijk grasland en struiken. Over de volledige breedte van het park

komt een betonnen fietspad van 4 meter breed. Zo wordt het laatste puzzelstukje gelegd voor

een vlotte fietsverbinding vanuit Ledeberg richting station Gent-Sint-Pieters enerzijds, en

vanuit Merelbeke langs het jaagpad richting stadscentrum anderzijds. Tijdens de werken

worden fietsers beperkt omgeleid.
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