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Zwijntjesbos krijgt eerste kleuterpad van Gent

Het Zwijntjesbos, de avontuurlijke speelplek aan de rand van het Parkbos in

Zwijnaarde, krijgt steeds meer vorm. Vandaag, op dinsdag 14 september 2021,

hebben de eerste kleuters er het nieuwe, interactieve kleuterpad uitgeprobeerd,

het eerste op Gents grondgebied.

De Kleine Spoorzoeker
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http://persruimte.stad.gent/


Samen met JCI Gent Artevelde ontwierp de Stad Gent een belevingspad voor kleuters en hun

gezinnen met doe-opdrachten, een mp3-verhaaltje en een boekje. JCI bedacht het concept, de

opdrachtjes en een aantal elementen op het terrein, zoals het kleine deurtje, de twister en de

xylofoon. De Stad Gent zorgde voor de grotere elementen en de bewegwijzering. ‘De Kleine

Spoorzoeker’ is een avontuurlijke tocht van 1,5 km in het Zwijntjesbos.

https://persruimte.stad.gent/images/401862
https://persruimte.stad.gent/images/401861
https://persruimte.stad.gent/images/401859


Ons Gents groen is er niet om naar te kijken maar om te beleven. Kleuters
kunnen nu spoorzoeken, wroeten, klauteren en muziek maken op een speciaal
voor hen aangelegd pad; de allereerste kleuterwandeling op Gents
grondgebied. In het avontuurlijk speelbos zorgen we ook nog voor klim- en
klauterelementen voor oudere kinderen. 
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

Avontuurlijk speelbos

Intussen krijgt het Zwijntjesbos steeds meer vorm. Het bos, een deel van het Parkbos en een

buffer langs de E17, wordt 17,5 hectare groot. Er zijn al verschillende boskernen en bosmantels

aangeplant, en ook de geboortebomen van 2018, 2019 en 2020 hebben er een plek. In het

Zwijntjesbos zullen kinderen kunnen klimmen, kampen bouwen en verstopplekjes zoeken.

Daarvoor is er een centrale speelboszone met een aparte zone voor de allerjongsten. Er komen

ook nog infoborden, fietsbeugels, zit- en picknickbanken en een geboortebosmonument. En met

de hulp van lokale vrijwilligers wordt de oude boomgaard uitgebouwd tot een nieuw voedselbos

met bessenstruiken.

Meer informatie over Project Zwijntjesbos

https://stad.gent/nl/groen-milieu/parken/grote-parken-en-natuurgebieden/parkbos
https://persruimte.stad.gent/images/401730
https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten/project-zwijntjesbos


Contact

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

Anne Suys, Groendienst, gsm 0471 66 54 10, e-mail anne.suys@stad.gent

 

Bevoegd

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
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