Vrijdag 15 juni: inhuldiging speelse fontein in Vlaanderenstraat
Op vrijdag 15 juni om 17 uur wordt de fontein in de
Vlaanderenstraat feestelijk ingehuldigd door het stadsbestuur en
de dekenij Geeraard Duivel, dit in aanwezigheid van de
omwonenden. Het belooft alvast een bruisende inhuldiging te
worden, want de fontein is plagerig speels en maakt onverwachte
sprongetjes…

Kers op de taart van de nieuwe Vlaanderenstraat
In 2003 werd de Vlaanderenstraat al heringericht. Ontbrekende kers
op de taart van deze herinrichting was nog de waterspelfontein.
Die fontein staat er nu, en wel op de kruising van de Vlaanderenstraat
en het Lieven Bauwensplein. Enkele grote natuurstenen rotsen vormen
het zichtbare bovengrondse gedeelte van de fontein. Tussen de
rotsblokken liggen metalen looproosters, waarover gewandeld kan
worden. Onder deze metalen roosters zitten twee betonnen
fonteinkuipen verstopt.
Die kuipen meten 2 x 4 meter en 2 x 5 meter en staan onderling met
elkaar in verbinding, zoals bij communicerende vaten. In de kuipen
worden verschillende onderwaterpompen geplaatst (24 in totaal), die
elk voorzien zijn van een led-verlichting, die de waterstraal oplicht.
Voor de specialisten: deze pompen worden allen afzonderlijk en
traploos aangestuurd door een PLC-sturing.
Verrassende waterstraal
Het verrassingselement bestaat hierin, dat de fontein op quasi
willekeurige plaatsen en tijdstippen zal beginnen opborrelen, stilvallen
en opnieuw beginnen bruisen. Al naargelang van de programmatie zal
dat de ene keer kort en dan weer lang zijn; een keertje hoog, en dan
weer laag; afwisselend met een robuuste en een fijne straal water.

De sturing zelf wordt ingebouwd in een kast die achter en tussen de
bestaande zitbanken op de hoek Notarisstraat en Vlaanderenstraat
wordt geplaatst. De kast wordt omhuld met bekledingsplaten in
blauwe hardsteen, zodat deze mooi in het straatbeeld geïntegreerd
wordt.
Verfraaiing van het Gentse straatbeeld
De realisatie van deze fontein is een samenwerking tussen de Dienst
Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en de Dienst Gebouwen van
Stad Gent. De aannemer is bvba Automatic Spraying Systems,
Wolfstraat 68, 3770 Alken. De Stad Gent investeert met deze fontein
in de verfraaiing van het Gentse straatbeeld met een bedrag van
112.106,49 euro.
De realisatie kadert in het Interreg IIIB Noordzee Regio programma
en het project Liveable City. Dit project, waar naast de Stad Gent ook
Norwich en Lincoln (Verenigd Koninkrijk), Odense (Denemarken),
Trondheim (Noorwegen) en Emden (Duitsland) participeren, richt
zich op het hedendaagse management van binnensteden.
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Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09/ 266 77 60, 09/ 266
77 99, philip.de.roo@gent.be
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