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De bewogen geschiedenis van het nieuwe park 
bracht de omwonenden dichter bij elkaar, zoals 
ook bleek tijdens de officiële inwandeling. Gianni
Barbieux

TOM DAMS

'Gentenaars krijgen er een mooie tuin bij'
Sint-Baafskouterpark officieel geopend

Op de terreinen van wat eens een stortplaats was, ging zaterdag het Sint-Baafskouterpark officieel open. 'Een historisch moment',
vond schepen van Leefmilieu Tom Balthazar (SP.A). 

De buurtbewoners die zaterdag in groten getale kwamen opdagen om de opening van 'hun' park te vieren, waren in de wolken. 'Het mooiste
park van Gent', vond er één. En, hoewel het dus nu pas open ging, al 'echt een park, geen nieuw-aangeplante vlakte.' 

Het Sint-Baafskouterpark - veel buurtbewoners noemen het nog altijd de Rozebroeken - heeft dan ook al een lange en bewogen 
geschiedenis achter de rug. Vorige maand nog was er onrust omdat er asbest zou zijn gebruikt bij de aanleg van de wandelpaden.

Grote verbondenheid

Bovendien kwam het park er niet bepaald zonder slag of stoot. Van in de jaren '30 tot de jaren '70 lag er een stortplaats, die naarmate het 
stort werd afgedekt, gebruikt werd als terrein voor volkstuintjes. Toen die moesten verdwijnen en de eigenaars van de terreinen bovendien 
verkavelingsplannen bleken te hebben voor de gronden, kwam de buurt in de jaren '90 in het geweer. 

De verbondenheid van de buurt met het park is sindsdien zeer groot gebleven. Dat bleek ook zaterdag. Naar de zoektochten, 
tentoonstellingen en de buurtreceptie kwam bijzonder veel volk afgezakt. 'Het is dan ook een echte feestdag voor ons', zegt Marc Batsleer 
van de Actiegroep Sint-Baafskouter-Rozebroeken. 'Het is misschien niet allemaal van een leien dakje gelopen, maar we hebben nu een 
fantastisch park.' 

Ook schepen Tom Balthazar - wiens grootvader blijkbaar nog een volkstuintje had in het gebied - verwees naar de obstakels die de voorbije 
jaren werden overwonnen: de moeizame onderhandelingen om de gronden aan te kopen, de vervuiling die er in de grond zat. Uiteindelijk 
kostte de aanleg van het park het stadsbestuur ruim een miljoen euro. 'Maar dit is niet het park van het bestuur, dit is uw tuin en die van alle 
Gentenaars', besloot Balthazar met een oproep om het nieuwe park ook in ere te houden. 

De Actiegroep wil daar - ook nu het park grotendeels is afgewerkt - mee voor zorgen. 'Maar we blijven kritisch', zegt Batsleer. 'Het deel van 
het park waar er een beek loopt, is nog niet aangelegd omwille van problemen met Aquafin. We willen de schepen houden aan zijn belofte 
om het nieuwe park nog tijdens deze bestuursperiode definitief af te werken. Daarnaast zullen we, gezien de vervuilingsproblematiek, ook 
kritisch toezien op de plannen om in de straten die uitgeven op het park nog enkele huizen bij te bouwen.' 
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