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Nieuwe sportkooi op speelplaats De Panda ook
voor buurtbewoners

Op de speelplaats van basisschool De Panda in Nieuw Gent staat een nieuwe

sportkooi waarin je kan voetballen en basketballen. Tijdens de schooluren maken

de leerlingen er gebruik van, op andere momenten zijn de buurtbewoners

welkom. De gedeelde kooi is een Gentse primeur.

Gedeeld gebruik

⏲
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De nieuwe sportkooi op de speelplaats van basisschool De Panda is 25 op 13 meter groot en

heeft een geluidsarme omheining die de ballen tegenhoudt. Tijdens de schooluren gebruikt de

school de kooi, maar op andere momenten en tijdens de weekends en de vakanties gaan de

poorten open voor de wijk. Aan de parkzijde komt bovendien nog een tribune met een luifel.

De school en organisaties zoals de KAA Gent Foundation, het Jeugdhuis en Larf! (Plantrekkerij)

zullen gaandeweg afspraken maken over het gebruik van de sportkooi en de situatie evalueren.

Deze verregaande vorm van dubbel gebruik is voor Gent een primeur.

De komende jaren staat er heel wat op til in Nieuw Gent. We vervangen niet
alleen zes woontorens, maar werken ook aan een betere buurt waar het
aangenaam is om te wonen en te leven. De sportkooi is een van de eerste
concrete realisaties, en meteen ook een mooi voorbeeld van gedeeld gebruik
van voorzieningen.
— Mathias De Clercq, burgemeester



Voorbode voor park

De sportkooi is de eerste realisatie van het nieuwe park 'tussen de blokken'. Het voorontwerp,

dat tot stand kwam na voorstellen uit de buurt, werd op basis van feedback en suggesties nog

aangepast en de Stad Gent heeft nu een ontwerp klaar.

https://stad.gent/nl/groen-milieu/nieuws-evenementen/voorontwerp-park-nieuw-gent-wordt-voorgelegd-aan-buurt
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Samen met de Nieuw Gentenaars maken we van het 'veld tussen de blokken'
een prachtige speel-, sport-, rust- en ontmoetingsplek van ruim 5 hectare. De
buurtbewoners dachten mee na over het ontwerp zodat het echt hun tuin en
droompark wordt.    
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen, Participatie en Buurtwerk

In het nieuwe park komt er een nog groter polyvalent voetbalveld, basketbalringen en een

pingpongtafel. Er komen ook wandelpaden, zitgelegenheden, luifels, luwteplekken, moestuinen

en kleurrijke beplanting. De heraanleg van het park start halfweg 2022. De werken focussen

eerst op het grootste deel van het centrale park. Daarna wordt er in fases afgerond. De werken

volgen het tempo van de vervanging van zes woontorens in de Kikvorsstraat.

Het nieuwe park maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt.

Contact

Jelle Terrie, directeur, basisschool De Panda, tel. 09 221 61 03, e-mail

DePanda.Dir@onderwijs.gent.be

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

wannes.haghebaert@stad.gent

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

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent
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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

Sofie Bracke
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