
 10 juni 2022, 13:30 (CEST)

Nieuw wandelpark met dorpsweide en
buurtmoestuin in Zwijnaarde

Het Zonnebloempark in Zwijnaarde wordt komende zondag officieel geopend.

Het parkje aan sporthal Hekers en de groenzone aan het woonzorgcentrum zijn

het afgelopen jaar omgevormd tot één groot wijkpark. Je kan er wandelen, spelen,

picknicken en tuinieren.
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Het oude parkje aan sporthal Hekers en de groenzone aan woonzorgcentrum Zonnebloem zijn

nu één aaneengesloten wijkpark van ongeveer 1,75 hectare. Dat nieuwe wijkpark wordt

komende zondag 12 juni 2022 officieel geopend met een buurtfeest. Het park kreeg bijkomende

beplanting, nieuwe wandelpaden, nieuwe banken en nieuwe picknickbanken waar ook mensen

in een rolstoel kunnen aanschuiven.

Verenigingen en scholen kunnen activiteiten organiseren op de grote grasvlakte en er zijn drie

nieuwe speelzones: een zone met avontuurlijke speeltoestellen, een zone met een ruimtenet en

binnenkort ook een speelzone voor de allerkleinsten met een zandbak. In het wijkpark is er tot

slot ook een nieuwe buurtmoestuin: Zonnehof. Wie mee wil tuinieren, kan contact opnemen

met de wijkregisseur Katelijne Van den Brande via katelijne.vandenbrande@stad.gent

Dit wijkpark van zo'n drie voetbalvelden groot kwam er in nauwe
samenwerking met de buurt en zal verschillende generaties samenbrengen:
van schoolkinderen tot bewoners van het woonzorgcentrum. De speelzones,
de buurtmoestuin en de grote centrale grasvlakte, de dorpsweide, zijn
daarvoor echte troeven.
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen
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De heraanleg van de groenzones heeft 466.317 euro gekost. Het park is nog niet volledig

opgeleverd. Zo komt er nog een extra speeltoestel bij en worden er ook nog nieuwe

verlichtingspalen voorzien. Meer informatie over het Zonnebloempark vind je hier.

Contact

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
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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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