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Reigersparkje ingericht als bostuin voor buurt

Het Reigerspark aan het Sint-Pietersstation is vanaf zondag 22 mei 2022 open

voor de buurt. De bestaande natuur en het verwilderde karakter van de plek

bleven behouden, en er komt nog meer bos. Het nieuwe buurtparkje wordt zo op

termijn een groene oase van 2.200 vierkante meter in het hart van de stad.

De bewoners in de buurt Ganzendries aan het Sint-Pietersstation kunnen vanaf zondag 22 mei

volop genieten van hun buurtparkje met bos in de Reigerstraat. Het plan voor de realisatie van

het parkje kwam er op breed gedragen initiatief van de buurtbewoners. Voor de eerste plannen

en inrichting kwamen centen uit het Burgerbudget, de voorloper van het huidige Wijkbudget.
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De bestaande natuur is behouden, zodat het verwilderde karakter van de plek ongedeerd blijft.

Er komt bovendien nog meer bos. Dat wordt deels aangeplant en deels laat de Stad dat

spontaan ontwikkelen. Het nieuwe buurtparkje wordt zo een groene oase van 2.200 vierkante

meter in het hart van de stad. In augustus worden nog twee klim- en klauterelementen, een

hangmat en een boshuisje voor de allerkleinsten geplaatst.

Het Reigersparkje is een plek waaraan erg veel is samengewerkt door
buurtbewoners. Ingericht als gedeelde tuin voor de buurt met een
ontmoetingspleintje, picknickbanken, insectenhotel en een boekenuitleenkast
zal deze plek nu nog meer mensen samenbrengen.
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen en Participatie

Voor het publiek toegankelijk maken van het parkje en het behoud van de bestaande natuur

kreeg de Stad Gent in 2019 een projectsubsidie 'Natuur in je buurt' van het Agentschap voor

Natuur en Bos.

Contact voor pers

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

Erika Derweduwe, Groendienst, e-mail erika.derweduwe@stad.gent

Bevoegd

Lees meer over het project Reigerspark

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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