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Langsheen parken en publieke infrastructuur
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1 De Oude Dokken

4 Het Maaseikplein

© Maxime Delvaux

Team: OMA (Office for Metropolitan Architecture)
Locatie: tussen Dampoort en Muide
Jaar: 2000 - heden

2 Het Kapitein Zeppospark

© Stad Gent

Team: Stad Gent
Locatie: Koopvaardijlaan-Houtdoklaan, Gent
Jaar: 2016-2020

Het nieuwe wijkpark rond het Houtdok maakt
deel uit van de grotere groenstructuur binnen het
project Oude Dokken, een nieuw stadsdeel op
een historische industriële havensite waar oude
en nieuwe Gentenaars kunnen wonen, werken
en recreëren rond het water en in het groen.
De groenstructuur binnen dit project bestaat uit
3 wijkparken (Achterdok, Handelsdok-oost en
Houtdok) en uit kleinere zones woongroen in de
bouwblokken. De site van het Houtdok valt op
door de kaaimuren en bogen uit 1880. Er werden
ladingen van voornamelijk Scandinavisch hout
overgeslagen, op de kade gestockeerd en met de
trein landinwaarts gevoerd. Door het verdwijnen
van de industrie raakte de site in verval. In 2014
startte de Stad Gent met de opmaak van een
ontwerp voor het Kapitein Zeppospark. In 2019
werd de site omgevormd tot een wijkpark van
3,2ha voor de aanpalende wijk Muide-Meulestede
en de nieuwe bewoners binnen het project Oude
dokken.

© Stad Gent

Team: Stad Gent
Locatie: Geraard de Duivelhof, Gent
Jaar: 2019-2021

5 Omgeving De Krook

© Tractebel

© Stad Gent

De Baudelohof vormt een belangrijke groene
ruimte in de binnenstad van Gent. De
herwaardering van de vroegere abdijtuin en
vooral de samenvoeging van de twee parkdelen
verbeteren de kwaliteit van de leefomgeving
in de stad. In 2012 won het Antwerpse bureau
OMGEVING de ontwerpwedstrijd en startte men
met het tekenen van de “hereniging” van het
Baudelohof.
Het park is doorgetrokken tot in de omliggende
straten en de rijweg van de Sint-Joriskaai naar
Minnemeers toe is verdwenen, waardoor het park
opnieuw tot aan de nu verlaagde kaai loopt. Er is
maximaal rekening gehouden met het bestaande
monumentale bomenbestand. Een nieuwe
brede strook met bloeiende kruidachtigen, die
verwijst naar de historische grachten anno 1619,
vormt een nieuwe blikvanger en omkadert het
nieuwe park. Door de reliëfverschillen ontstaan
er trapsgewijze, comfortabele zitranden langs de
paden en langs de kaai aan de Leie.

In 1905 kwam hier voor het eerst een minutieus
onderhouden hofje met exotische planten.
In de jaren 1980 werd een groot deel van het
oorspronkelijke park verhard om plaats te maken
voor parkeerplaatsen. Na de invoering van
het Circulatieplan kwamen er picknickbanken
en houten speelsculpturen. Toen de Gentse
Milieudienst op zoek was naar gebieden om
te ontharden, werd in samenwerking met de
Groendienst het idee voor Fruitgaard XL geboren.
Het park slaat een brug naar het Lam Gods
dat een inspiratie vormde voor de beplanting,
zoals een amandelboom en moerbei. Het park
is ‘s zomers een bloemenveld van duizendblad,
kaasjeskruid, prikneus, goudsbloem en
lievevrouwebedstro; allemaal inheemse planten
die erg in trek zijn bij insecten. Bovendien werd
het parkje een Fruitgaard XL met rode bes, appel-,
peer- en pruimsoorten.
De kade is verlaagd, de stadsoever is ter hoogte
van de grote bocht verdeeld in verschillende
“schelpen” die over elkaar heen schuiven en een
rots vormen waarop de erosielijnen duidelijk
te zien zijn. De hellingen onderstrepen ook het
natuurlijke karakter van de rivier. Ze vormen een
verbinding met de nieuwe wandel- en fietsroutes
als een golvende beweging die het water volgt.
Tussen de noordzijde van de nieuwe bibliotheek
en de bocht in de Schelde is een stedelijke kade
gecreëerd, deels begroeid met gras en enkele
bomen.

6 De Standaertsite

7 Park De Vijvers

© Stad Gent AV

Team: Groendienst Stad Gent en ARA
Locatie: De Naeyerdreef, Ledeberg
Jaar: 2020

9 Begraafplaats Gentbrugge
De begraafplaats in Gentbrugge past in het
groen-blauw netwerk met een wat passievere
vorm van parkfuncties. Begraafplaatsen worden
steeds meer ingezet als groene long binnen
het stadsgebeuren, waarbij ontharding op de
voorgrond staat.

Team: Groendienst Stad Gent
Locatie: Oud Gentbrugge

De Standaertsite is een reconversie naar

Team: Murmuur, Carton 123, ae architecten
i.s.m. Atelier Arne Deruytter
Locatie: Standaertsite 1, Ledeberg
Jaar: 2015-2021

© Layla Aerts

Team: Tractebel
Locatie: Braemkasteelstraat, Ledeberg
Jaar: 2013 - in uitvoering

In de Gentbrugse Meersen, een grote groene
long dichtbij de stad, werd de voorbije jaren
heel wat in geïnvesteerd. Van een lappendeken
van kleinere groengebieden, voormalige
landbouwgronden en restruimtes werd een
diverse en aantrekkelijke groenpool gemaakt. Er
is ook een geboortebos. De Gentbrugse Meersen
is een 270 ha groot open gebied ten zuidoosten
van Gent. Natuurpunt en Stad Gent werken hier
samen aan een natuurkern met ruimte voor
speelnatuur. Het ligt tussen de bebouwde zones
van Gentbrugge en de brede Scheldebocht die het
begin van de Zeeschelde markeert. Samen met de
Damvallei in Destelbergen vormt het gebied een
grote groene vlek van 650 hectare bij Gent.

© Stad Gent

Team: Tractebel  & Groendienst Stad Gent
Locatie: Miriam Makebaplein 1, Gent
Jaar: 2019-2021

© Johnny Umans

3 Het Baudelopark

Team: Bureau Omgeving, Stad Gent
Locatie: Koning Willem I-kaai 8, Gent
Jaar: 2012-2022

Het projectgebied van de Oude Dokken ligt
ten noordoosten van het stadscentrum, in het
gebied tussen de Dampoort en de wijk Muide.
De projectzone is gelegen rond de drie oudste
dokken van Gent; het Houtdok (in het noorden),
het Handelsdok (centraal) en het Achterdok (in
het zuiden).
Tot eind vorige eeuw werden hier nog echte
havenactiviteiten uitgevoerd. Schepen werden
groter en in de Oude Dokken was er nauwelijks
plaats voor uitbreiding. Toen het Havenbedrijf
besliste om zich dan ook definitief uit het oude
havengebied terug te trekken, werd het tijd om op
zoek te gaan naar een nieuwe bestemming voor
deze bijzondere site.
In 1999 verlegde het havendecreet de grens van
het Gentse havengebied. Hierdoor maakten de
Oude Dokken niet langer deel uit van de Gentse
haven en werden de gronden overgedragen aan
de Stad Gent ten voordele van een geheel nieuwe
stadsontwikkeling.

8 Gentbrugse Meersen

aanleiding van een bottom-up initiatief van
buurtbewoners om een oude doe-het-zelf zaak
om te vormen tot een open inclusief buurtpark
met buurtontmoetingscentrum. Het nieuwe
groene kloppende hart van Ledeberg, in een
dense, Gentse 19e-eeuwse arbeiderswijk. Tot
voor kort stond hier een doe-het-zelfzaak, die
als onderdeel van het collectieve geheugen in
deze oude volkse buurt zijn naam verleende aan
de ‘Standaertsite’. De site is getransformeerd
naar een groene publieke ruimte, een druk
bezochte laagdrempelige ontmoetingsplek en
een oase in het stedelijke weefsel van deze oude
arbeiderswijk.

Met zijn bijna vijf hectare vormt het Park De
Vijvers de grootste groene long in Ledeberg. Het
park is een voormalig kasteeldomein. Hoewel het
Park De Vijvers vrij groot is, werd het niet veel
gebruikt. Daarom kreeg het park een opknapbeurt
als onderdeel van het stadsvernieuwingsproject
Ledeberg leeft. Bijzonder aan de heraanleg is dat
ook het Woon- en Zorgcentrum De Vijvers en een
terrein van de Afdeling Wegen en Verkeer ten
zuiden van de De Naeyerdreef erbij betrokken
werden. Nu kan je vanuit de tuin van het Woonen Zorgcentrum De Vijvers rechtstreeks het park
inlopen.

10 Arbedpark

Het Arbedpark ligt op een oud industrieterrein
langs een Scheldemeander met een mooi fiets- en
wandelpad. De stalen punt, de spoorwegbrug en
het speellandschap met staalmuurtjes herinneren
aan de vroegere ‘puntfabriek’. Met zijn gevarieerd
reliëf zorgt het park voor heel uiteenlopende
milieus en vegetaties.

© Stad Gent

Team: Groendienst Stad Gent
Locatie: Oud Gentbrugge
Jaar: 2010

11 Uitbreiding Bijgaardepark

© sogent

Team: Bogdan Van Broeck Architects,
LAND landschapsarchitecten, NEY & Partners
Locatie: Eliane Vogel-Polskypad, Gent
Jaar: 2017- in uitvoering

De voormalige Malmarfabriek wordt
getransformeerd naar een publiek park en een
cohousing. Door jarenlange leegstand is een
ideale biotoop gecreëerd voor enkele zeldzame
varensoorten, een unieke kolonie Vleermuizen en
kunstwerken van Roa. Een deel van de gebouwen
is door de buurt ingepalmd voor moestuinen.
Het plan brengt het industriële karakter van de
site met haar bakstenen muren en spanten, de
unieke biotoop van varens, vleermuizen, graffiti
en samentuinen in synergie met de nieuwe
bestemming van het gebied als publiek park en
cohousingsite.

