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Pergola geeft beschutting en geborgenheid op 
Centrumplein Ledeberg in Gent

In het kader van het project Ledeberg 
Leeft geeft de Belgische gemeente 

Gent een stevige impuls aan de wijk 
Ledeberg om de leefbaarheid te ver-
beteren. Met de herinrichting van het 
centrumplein wordt een aangename 
ontmoetingsplek gecreëerd. Niet alleen 
het plein zelf, maar ook de omliggende 
groene ruimten worden aangepakt.

Zuid-Afrikaans kunstwerk
De herinrichting van het Centrumplein 
behelst verschillende aspecten. Zo wor-
den nieuwe doorgangen van en naar het 

Centrumplein gecreëerd die het in de 
toekomst mogelijk maken op een veilige 
manier naar het centrum van Ledeberg 
te gaan. Tevens wordt op het plein een 
voetbalveldje gerealiseerd. 

De Zuid-Afrikaanse kunstenaar Ismail Fa-
rouk maakte voor het Centrumplein het 
kunstwerk SMAAKLIK, dat bestaat uit een 
aantal betonnen elementen van verschil-
lende hoogten, die samen het woord 
‘Smaaklik’ vormen. 

Pergola
Aan de zijkant van het plein is een rustige 
tuin gecreëerd, gescheiden van de 
naastliggende rijbaan door een bomenrij. 
Onderdeel van de tuin is een pergola 
met daaronder zitelementen. De pergola 
is vervaardigd door het Nederlandse 
bedrijf Gardinox en is eind februari 
geplaatst. De firma Burggeman-Maes uit 
Antwerpen was opdrachtgever en heeft 
de pergola tevens geplaatst.

Het bijzondere aan de pergola is dat 
deze is opgebouwd uit zestien poorten 
waarbij de eerste poort haaks is, maar de 
rechter staanders onder een steeds gro-
tere hoek uitwaaieren. Daardoor verloopt 
de breedte van de pergola bovenaan 
van 2560 naar 3545 cm breedte. Ze zijn 
opgebouwd uit koker 60x60 mm.

Tussen de zestien poorten zijn vijftien 
dakpanelen geplaatst. De dakpanelen 
bestaan elk uit veertien lamellen, ver-
vaardigd uit strip 60x6, die in een lichte 
waaiervorm zijn aangebracht. De hele 
constructie is vervaardigd uit extra zwaar 
en duurzaam rvs met een geslepen finish.
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MEUBILAIR

DOOR HET TOEVOEGEN VAN KUNST, 

GROEN EN EEN RANKE PERGOLA 

WORDT HET GENTSE CENTRUM-

PLEIN IN LEDEBERG EEN PRETTIG 

PLEIN OM TE VERBLIJVEN.


