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Belevingspad vertelt verhaal van 200 jaar oude
tuin van Villa Voortman

In de 200 jaar oude tuin van Villa Voortman, vlak bij het AZ Sint-lucas, is er een

nieuw belevingspad. Wandelaars komen in vijf haltes alles te weten over de rijke

geschiedenis van de tuin en de villa bij het Vogelenzangpark.
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De 200 jaar oude tuin van Villa Voortman, grenzend aan het Vogelenzangpark, werd in 2021

opengesteld voor de buurt. Nu is er ook een gloednieuw belevingspad dat bestaat uit vijf haltes

met telkens een infobord over de geschiedenis van de tuin. Het verhaal begint bij het

textielverleden, gaat door met het leven van kunstenares Clara Voortman en sluit af met het

zorgen voor de gemeenschap door PCGS Villa Voortman.

Sinds onze overeenkomst met vzw De Lieve is de prachtige tuin geen
verborgen parel meer, maar een oase van rust waar iedereen kan verpozen en
ontsnappen aan de drukte. Op de infoborden vertellen we nu ook het boeiende
verhaal van vroeger en vandaag. Dat maakt een bezoekje aan de tuin nog
interessanter, echt de moeite.
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

Het belevingspad is een initiatief van Liesbet De Kock, doctor in de wijsbegeerte en klinisch

psychologe. Als onderzoeker ging ze enkele jaren geleden grasduinen in de geschiedenis van de

Voortmans. Zo ontstond het idee voor een belevingspad. Het uiteindelijke resultaat is een

samenwerking met de Stad Gent, vzw De Lieve, Hotel Den Briel en PCGS Villa Voortman.

Ik ben opgetogen dat de rijke geschiedenis van deze majestueuze tuin
gedeeld wordt. Historisch is het een plek van contrasten. Het was ook ooit de
thuis van Clara Voortman, een beroemde Gentse kunstenares maar in
tegenstelling tot haar mannelijke collega's snel vergeten. Ik ben blij dat ze nu
een prominente plek heeft in wat ooit 'haar park' was.
—  Liesbet De Kock, initiatiefneemster
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De tuin van Villa Voortman, tussen de wijk Rabot-Blaisantvest en de wijk Sluizeken-Tolhuis-

Ham, is van april tot oktober open van 8 tot 20 uur en van november tot maart van 8 tot 17 uur.

De toegang is gratis.

Contact voor de pers

Lees hier meer over de tuin bij Villa Voortman
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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

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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