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Wonderwoud opent even de poorten voor de
buurt

De aanleg van de nieuwe groenpool Wonderwoud start pas in 2023, maar

buurtbewoners kunnen op zaterdag 25 september 2021 al exclusief een kijkje

nemen op het domein. Ze krijgen er meer uitleg over de plannen, en er is heel wat

randanimatie voorzien.

Groensafari

⏲

http://persruimte.stad.gent/


In 2023 start de inrichting van het Wonderwoud op de locatie van het Oud Vliegveld nabij

Oostakker en Lochristi. In afwachting daarvan kunnen omwonenden op 25 september

uitzonderlijk al eens op stap in deze groenpool. Medewerkers aan de infostand geven een

woordje uitleg over de plannen voor het Wonderwoud, kinderen kunnen er spelen en aan de

vijver komen bezoekers meer te weten over het leven in het water. Op andere dagen is de

groenpool omwille van veiligheidsredenen nog niet toegankelijk, met uitzondering van het

executieoord en de vijver aan de Drieselstraat.

2023: eerste fase van inrichting

De eerste fase van de inrichting van het Wonderwoud is goed voor ongeveer 36 hectare,

waarvan 6 hectare op Gents grondgebied. De zone van de vijver wordt omgevormd tot een

natuurlijke vijver met een avontuurlijke speelzone, zitvlonders en een knuppelpad. Een gedeelte

van het voormalige executieoord wordt voorzien van wandelpaden en opengesteld. Doorheen

het gebied worden een aantal spelelementen ingeplant die kinderen uitdagen om te klimmen en

te klauteren. Een centrale uitkijktoren wordt de blikvanger van het gebied.

De Stad Gent, de gemeente Lochristi, Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en de Vlaamse

Waterweg werken samen bij de inrichting van de groenpool. De bestaande natuur blijft daarbij

zo goed mogelijk behouden.

Met de inrichting van het Wonderwoud realiseren we ook in het noordoosten
van Gent een grote, aantrekkelijke en toegankelijke groenpool. De buurt en
alle Gentenaars krijgen er in 2023 een groene long bij van maar liefst 54
voetbalvelden groot, waar het fijn wandelen en spelen zal zijn. 
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar groen

De Vlaamse Waterweg werkt ook na 2023 verder aan de gedeeltelijke opvulling van de

voormalige zandwinningszone. De zandontginning leverde een bijzonder gebied op, met

heuvels maar ook dieper gelegen stukken. Van zodra de veiligheid gegarandeerd kan worden

binnen de opgevulde zones, zal een volgend deel ingericht en opengesteld worden.

Praktisch

De groensafari vindt plaats op zaterdag 25 september 2021 tussen 9 en 13 uur. Het

Wonderwoud is die dag uitzonderlijk bereikbaar via de tijdelijke ingang in de Veldstraat in

Lochristi. Inschrijven is niet nodig.



Contact

Dries Desloover, projectcoördinator Natuur en Bos, gsm 0471 88 05 12,e-mail

dries.desloover@vlaanderen.be

Eva Verstraete, groenpoolcoördinator Stad Gent, gsm 0470 90 16 26, e-mail

eva.verstraete2@stad.gent

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

Bevoegd

Lees meer over het Wonderwoud

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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