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Heraanleg Oostakkerdorp wint Openbaar
Groenaward

De Stad Gent heeft een Openbaar Groenaward gewonnen voor de heraanleg van

Oostakkerdorp. De jury loofde de creatieve aanpak, waarbij met respect voor het

erfgoed toch voldoende speelsheid, onthardingen en nieuw groen in het project

gebracht werden. Ook het bijen- en insectenvriendelijk beleid van de Stad werd in

de bloemetjes gezet.

De recente heraanleg van Oostakkerdorp werd op de Openbaar Groenawards eerste laureaat in

de categorie omgevingsgroen. De jury was vooral gecharmeerd door de creatieve brede aanpak

van deze historische dries. Met veel respect voor het erfgoed, werden toch voldoende

speelsheid, onthardingen en nieuw groen in het project gebracht.
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Buurtbewoners wensten en kregen een sfeervolle en toegankelijke tuin om
mekaar te ontmoeten, een avontuurlijke speelplek voor kinderen én ruimte om
kermissen en feesten te organiseren. Na de vele positieve reacties op deze
make-over, sterkt ook deze erkenning ons om op de ingeslagen weg verder te
gaan.  
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

Het vernieuwde Oostakkerdorp kreeg ook het VMM-label 'Waterproof'. Het regenwater van het

dak van de kerk is deels afgekoppeld naar een wadi waardoor het weer kan indringen in de

bodem. Er zijn ook twee 'regenwaterfietsen' voorzien. Wie daarmee fietst, zet spuitfonteinen op

regenwater in werking.



Ook het Vogelenzangpark, aan ziekenhuis AZ Sint-Lucas, viel in de prijzen, als tweede laureaat

in de categorie wijkpark. Bij de heraanleg werd het asfalt vervangen door een wandelpad en

door een buffer van planten is het park losgekoppeld van de drukke straat naar het

parkeergebouw van AZ Sint-Lucas.
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Door heel veel te ontharden konden we het park stevig vergroten. Daarvoor
zijn moedige keuzes gemaakt. Oostakker heeft nu een dorpskern om trots op
te zijn. En het centrum wordt nu gebruikt waarvoor het bedoeld is: om samen
te komen. 
—  Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

De Stad Gent ontving tot slot opnieuw drie bijensymbolen voor haar bijen- en

insectenvriendelijk beleid. Al enkele jaren maait de Stad bijvoorbeeld de meeste graszones en

bermen op openbaar domein maximaal drie keer per jaar. Zo kunnen er het hele jaar bloemen

en planten in het gras groeien. Daarnaast zal een doctoraatsstudente van de UGent in het

voorjaar van 2023 de ingezaaide bloemstroken onderzoeken om de aanpak in de toekomst nog

te kunnen verbeteren.

Contact voor de pers

Daan Nelen, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent
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Lees meer over de Openbaar Groenawards

Astrid De Bruycker
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Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent
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