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Drie nieuwe speelzones te ontdekken tijdens
kerstvakantie

In het Zwijntjesbos is er een volledig nieuwe speelzone, in het Frans Tochpark en

het Groenevalleipark zijn de speeltoestellen vervangen. In dat laatste park zijn de

nieuwe toestellen ook integraal toegankelijk voor kinderen met een beperking.

Speelzone bij geboortebos
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Het Zwijntjesbos is nog volop in ontwikkeling. Centraal in het gebied is er nu een nieuwe

speelzone met twee nieuwe klim- en klauterelementen. Voor de jongsten is er een laag parcours

met verschillende platformen, voor de iets oudere kinderen is er een klimnest met nestmanden.

Tussen de twee speelzones ligt een wilgenbosje om kampen te bouwen en een interactief

wandelparcours voor kleuters.

Wie met kinderen wil ravotten kan altijd terecht in onze Gentse parken en
bossen, het zijn de (speel)tuinen van de Gentenaars. We investeren daarnaast
in 30 extra speeltuinen deze legislatuur. Om de kerstvakantie nog aangenamer
te maken, openen we nu alvast drie nieuwe speelzones waar jonge en iets
oudere bengels naar hartenlust kunnen spelen.   
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

Groenevalleipark met inclusieve speeltoestellen

De oude speelzone in het Groenevalleipark werd vervangen door een nieuwe speelzone voor

kinderen tot 6 jaar, die ook toegankelijk is voor kinderen met een beperking. De paden zijn

heraangelegd en een gedeelte van de ondergrond van de zone zelf is in gietrubber, zodat

kinderen zacht terechtkomen. Er staan allerhande metalen toestellen, zoals veerwipjes, een

nestschommel en een draaicarrousel.
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Houten speeltoestellen in het Frans Tochpark

De speeltuin in het Frans Tochpark in Gentbrugge was verouderd. Kinderen tot 6 jaar kunnen

voortaan in de vernieuwde zandbak op een dubbele schommel, vogelnestschommel of een

zandplatform met glijbaan. Kinderen tot 12 jaar kunnen hun energie dan weer kwijt op een

balanceer- en klautercombinatie. Ook praatpalen maken deel uit van de speelzone.

Contact

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

Betrokken

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

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

Stad Gent

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
mailto:schepen.debruycker@stad.gent
mailto:schepen.decruynaere@stad.gent
http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

