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1 VOORWERP VAN DE AANVRAAG 

De aanvraag omvat volgende werken of handelingen: 

- Slopen niet-vrijstaand gebouw 

 Sanitair blok Secundair Kunstinstituut op Schoolplein (op plan en loket benoemd als: GEBOUW)    

Dit blok sanitair blok op de grens van het huidige park en het schoolplein is al jaren niet meer in gebruik en staat 

in verval. Het werd in de jaren ’70 aangebouwd tegen het grotere scholencomplex. Door dit blok te verwijderen 

kunnen we het schoolplein bij het park integreren.                                                        

- Verbouwen/wijzigen infrastructuur 

 Bibliotheekstraat   (op plan en loket benoemd als: BIB) 

Het laatste stuk van de Bilbiotheekstraat wordt versmald en omgevormd tot woonerf. Het resterende deel zal 

ooit bij de heraanleg van Sint-Jacobs aangepakt worden.                                                           

 Rembert Dodoensdreef (op plan en loket benoemd als: DREEF) 

De Rembert Dodoensdreef zal niet langer als parking dienst doen. De bestaande Horeca wordt gehandhaafd en 

ook de toegang tot de gragaeboxen op het einde van de straat blijft behouden. De dreef wordt sterk onthard en 

krijgt terug een groen karakter.                                                           

 Baudelostraat  (op plan en loket benoemd als: WEG) 

De Baudelostraat is op heden een kasseiweg met smalle voetpaden. De straat wordt smaller en krijgt een 

woonerf inrichting (betonklinkers met parkeervakken in kasseien conform integraal plan openbaar domein Stad 

Gent)                                                       

 Willem I-kaai (niet vergunningsplichtig) 

Ook de Willem I-kaai wordt herringericht tot woonerf. Hier wordt enkel de verharding omgevormd van 

betonstraastenen naar betonklinkers waardoor deze straat niet vergunningsplichtig is. 

- Slopen of verwijderen infrastructuur 

 Baudelokaai  

De opbraak en afschaffing van het stuk Baudelokaai ter hoogte van het park en de nieuwe kadeverlaging. 

- Terreinaanlegwerken 

 Vellen van bomen (loket benoemd als: BOMEN) Op diverse plaatsen in het park. Elke boom wordt 

gecompenseerd.                                                          

 Aanleg basketbalveld (op plan en loket benoemd als: SCHOOL) 

Het huidige schoolplein wordt onderdeel van het park en wordt ingericht als sportveld (asfalt) voor basket- en 

voetbal.                                                          

 reliëfwijziging (kadeverlaging) (op plan en loket benoemd als: KADE) 

Herstel van de historische link tussen park en Leie door het verlagen (1.5 meter) van de bestaande kaaimuur.                              

 Park – heraanleg van het bestaande park inclusief reliëfwijzigingen (op plan en loket benoemd als: PARK)  

Volledige heraanleg van het centrale park met een nieuwe padenstructuur in beton en het herprofileren van het 

reliëf.                                                        

Kadastrale gegevens: 

- kadastrale oppervlakte: 21.214 m² 

- kadastrale ligging: Gent Afdeling 2 Sectie B 

- kadastrale nummers: B743d, B743r, B751c (deel) 



2 RUIMTELIJKE CONTEXT VAN DE GEPLANDE WERKEN 

 HET FEITELIJK UITZICHT EN TOESTAND VAN DE PLAATS DER WERKEN  2.1
 

Het projectgebied situeert zich op de site van de voormalige Baudeloabdij tussen Steendam, Leie, Baudelostraat en 

Ottogracht. Het omvat het huidige openbaar park Baudelohof, bestaande openbare wegenis (Baudelostraat, 

Baudelokaai, Dodoensdreef) waarbij een deel van de Baudelokaai en de speelkoer van het Secundair Kunstinstituut 

geïntegreerd worden in het park.  

figuur 1 situering projectgebied macroschaal (google maps) 

 

figuur 2 situering projectgebied mesoschaal (google maps) 



 ZONERINGSGEGEVENS VAN HET GOED 2.2

 

2.2.1 GEWESTPLAN 

 

Volgens het gewestplan heeft de zone van het centrale park de bestemming parkgebied (P)De Baudelostraat, 

Bibliotheekstraat, Minnemeers, Baudelokaai tussen Steendam en Stadslabo en het schoolplein hebben als  

bestemming woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde (rood gearceerd). De  Leie heeft als 

bestemming: waterweg (blauw). 

figuur 3 uittreksel gewestplan (agiv) 



2.2.2 RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN GENT (2003) 

 

De Baudelohof maakt samen met het Citadelpark deel uit van de deelruimte binnenstad en meer bepaald van de 

Cultuurcluster. De uitbreiding en herwaardering van dit park als belangrijke groene ruimte voor de binnenstad staat dan 

ook voorop. In het structuurplan wordt de éénmaking van het park (verwijderen Bibliotheekstraat) als belangrijkste 

actiepunt aangehaald. De verdwenen samenhang in het park herstellen is essentieel om het als een echt stadspark te 

laten functioneren. 

 

Daarnaast speelt de Baudelohof ook een belangrijke rol als wijkpark. De herinrichting van het park wordt dan ook 

aangegrepen als potentie om de Waterwijk te herwaarderen. 

 

Tot slot vormt het park een belangrijke schakel in groenas 3 (Benedenschelde) en wordt de Baudelokaai in het 

structuurplan aangehaald als potentiele aanlegplaats voor woonboten. 

 

In het Ruimtelijk Structuurplan Gent zijn acht groenassen ingeschreven. Het zijn recreatieve, groene verbindingen 

tussen de stadskern en de open ruimte aan de stadsrand. Groenas 3 Minnemeers- Keizerpark leidt van het historische 

stadshart naar de groenpool Gentbrugse Meersen. 

 

Het eerste deel van deze groenas is een belangrijke schakel van de Floraroute. Wie de route neemt en vanuit de 

binnenstad (aan de Minnemeers) vertrekt richting Keizerpark, zal langs de Leie onmiddellijk de kaaiverlaging opmerken 

ter hoogte van de Baudelohof. Deze ingreep verhoogt het contact tussen kaai en water, en prikkelt de nieuwsgierigheid 

naar het openliggende water met een drijvende aanlegsteiger voor kleine plezierbootjes. 

 

Even verderop, aan de Sint-Jorisbrug, gaat de fietsroute onder de invalsweg naar de parkeerroute. Fietsers moeten de 

drukke weg niet gelijkvloers kruisen. Via de Bavofietsbrug kunnen fietsers en wandelaars het opnieuw opengemaakte 

deel van de Nederschelde oversteken en zo via het Veermanplein richting Keizerspark gaan. 

 

2.2.3 GRUP 

 

De aanvraag is binnen de afbakening van het Grootstedelijk Gebied Gent gelegen. 

 

2.2.4 RUP 

 

Er is geen ruimtelijk uitvoeringsplan in voege. 

 

2.2.5 APA en BPA 

 

Er zijn geen APA’s, BPA’s van toepassing. 

 

2.2.6 ERFGOED, ANKERPLAATSTEN, BESCHERMDE STADS- OF DORPSGEZICHTEN, MONUMENTEN, 

BESCHERMDE ARCHEOLOGISCHE ZONES 

 

Projectgebied behoort tot:  

- Archeologische zone: historische stadskern 

- Unesco werelderfgoed bufferzone  

(Het eigenlijke park werd uit de bufferzone van het Unesco werelderfgoed gesneden) 

 

Omliggend stedelijk weefsel Baudelopark behoort tot:  

- Unesco werelderfgoed kernzone 

Verschillende van de omliggende gebouwen zijn bouwkundig erfgoed.  

 



Twee gebouwen in de omgeving zijn Monumenten: 

- Baudelokapel

- Classicistisch herenhuis aan Steendam 29

Aan de overkant van de Leie is er beschermd stads- en dorpsgezicht: Blekersdijk en omgeving.  

Het zicht op dit beschermd stads- en dorpsgezicht wordt versterkt door de Baudelokaai te knippen en het park te laten 

doorlopen tot aan de Leie.  

figuur 4 uittreksel erfgoed, ankerplaatsen, beschermde stads- of dorpsgezichten, monumenten, beschermde archeologische zones (agiv)  

2.2.7 BOS, NATUUR EN VISSERIJ 

Er zijn geen bossen of speciale beschermingszones voor fauna en flora in het projectgebied gelegen. 

2.2.8 GROENSTRUCTUURPLAN 

Binnen het groenstructuurplan worden de drie parken (Citadelpark, Koning Albertpark en Baudelohof) geselecteerd als 

bijzondere wijkparken of stadsparken. Door hun ligging, voorzieningen en/of uitstraling hebben deze parken een 

aantrekkingskracht op stedelijk niveau en bieden ze ook mogelijkheden voor stedelijke evenementen.  

Uit de studies die zijn uitgevoerd in het kader van het groenstructuurplan blijkt dat de  binnenstedelijke parken, 

waaronder ook bovenstaande stadsparken, aan hun limiet zitten om hun functie als wijkpark te vervullen (op basis van 

het aantal bewoners binnen een straal van 400 meter, hierbij is dus geen rekening gehouden met potentiële bezoekers 

van grotere loopafstanden).  Vooral de Baudelohof, het park bij de Sint-Baafsabdij en het Bijgaardepark hebben nood 

aan versterking in de buurt of de wijk. Op een wandelafstand van 400m van het Baudelohof wonen er 3.682 mensen.

Jurgen
Markering



Er zijn geen exacte cijfers beschikbaar over het aantal personen die het park bezoeken per dag.  Ruw geschat 

50-80 personen per dag. Bij de piek van het jaar (Gentse Feesten) Kan dit oplopen tot 15.000-25.000 personen/
dag.

Binnen de gewenste recreatieve structuur wordt ingezet op de opfrissing van enkele wijkparken waaronder ook de 

Baudelohof.  

Het groenstructuurplan evalueert ook de diverse Gentse parken op basis van een aantal criteria. Voor de Baudelohof 

geeft het groenstructuurplan de volgende evaluatie: 

“Momenteel is de Baudelohof nog steeds in twee gesplitst door wat voorheen een verharde  Bibliotheekstraat was. 

Historisch is het park altijd één geheel geweest, en pas rond 1900 werd het in twee delen gesplitst om een verbinding te 

maken tussen het centrum en de toenmalige haven 7. Desondanks is de leesbaarheid van het park groot en beschikt 

het over een grote doelgroep, mede door zijn ligging en de organisatie van evenementen. De faciliteiten zijn te beperkt. 

Het park gaat geen relatie aan met de omgeving noch met zijn interne elementen waardoor dit park landschappelijk 

slecht scoort. Bovendien is er weinig natuur/afwisseling van biotopen in het park.” 

Daarnaast maakt het park ook een belangrijk onderdeel uit van de  groenklimaat-as 3, Benedenschelde: die vanuit de 

Gentbrugse Meersen - Damvallei een aantrekkelijke verbinding vormt richting binnenstad. 

2.2.9 OVERSTROMINGSGEVOELIGHEID 

Het volledige park is gelegen in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied. 

2.2.10 BESTUURSAKKOORD 2013-2018  

De huidige bestuursploeg heeft de handschoen opgenomen en is tot een gezamenlijk project gekomen dat oplossingen 

aanreikt voor de grote uitdagingen waaraan de stad het hoofd zal moeten bieden. Hierbij streeft de bestuursploeg om 

de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen te worden, bijkomend groen te realiseren in de stad, alle mogelijkheden 

aan te grijpen om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen de klimaatopwarming en de Gentenaar actief te laten 

participeren. Slechts enkele punten waarin de Baudelohof als groen stadspark in de binnenstad een rol kan in spelen.   

figuur 5 overstromingsgevoeligheid (agiv)  



Specifiek wordt ook vermeld dat de Baudelohof wordt heraangelegd en uitgebreid tot tegen de Leie door de 

Baudelokaai af te sluiten. 

2.2.11 LICHTPLAN 

 

Lichtplan II breidt de principes van lichtplan I uit tot het gehele Gentse grondgebied met uitzondering van de 

kanaalzone. De lichtconcepten accentueren bij avond en nacht de ruimtelijk structurerende elementen van de stad, 

zoals die in het ruimtelijk structuurplan Gent zijn vastgelegd. Het lichtplan geeft voor een vijftiental typen van 

structurerende ruimten de beoogde functionele en sfeerverlichting aan en vertaalt deze in concrete regels voor 

lichttechnici. Het globale lichtplan voor de hele stad is ook verfijnd in 24 deelverlichtingsplannen voor de onderscheiden 

wijken. 

 

De Baudelohof behoort tot het deelplan binnenstad. De specifieke elementen voor de Baudelohof zijn: 

 

- De primaire as van de Steendam, kent een gemengd gebruik voor voetgangers, fietsers, automobilisten en 

verschillende soorten stedelijke activiteiten; de verlichting staat er over de hele lengte ten dienste van dit 

gevarieerde stadsleven. 

- Langs het waterfront van de Leie benadrukt een natuurlijke en sobere verlichting in de juiste lichtkleur de al 

uitgesproken aanwezigheid van het water. 

- Groenas 3 wordt uitgerust met een permanente functionele verlichting van het fietspad. Waar de groenas 

samenvalt met een verkeeras wordt gewerkt met een zachte verlichting voor de automobilisten om de fietsers 

en voetgangers/wandelaars te bevoordelen. De verlichting moet toelaten om de kruisingen van stromen van 

voetgangers en fietsers te vergemakkelijken en te beveiligen. 

- Bescheiden lichtaccenten in het park benadrukken de oase van rust die het park uitstraalt; de verlichting sluit er 

aan bij de sfeer en verhoogt de veiligheid van de bezoekers. Een simpele lichtbebakening kan volstaan om de 

beoogde aangename sfeer te brengen. De hoofdwandel- en fietspaden maken gebruik van dezelfde indirecte 

verlichting zoals gekozen voor de parken en groene ruimten voor het stadscentrum (in lichtplan I). Voor de 

secundaire paden is verlichting niet dwingend; ze kunnen onverlicht blijven of een simpele lichtbebakening of 

een zeer scherende verlichting over de grond kennen. De verlichtingsprincipes van de groenas die het park 

doorkruist, hebben in de regel voorrang. Een afwijking van deze regel is mogelijk om een uniforme aanleg van 

een groter park te bekomen. 

- Het architecturaal patrimonium van de Baudelokapel behoort tot de categorie 1 waarvan de verlichting een 

absolute noodzaak is (categorie 1). De classisitische woning aan de Steendam (Handelsschool) behoort tot de 

categorie 2 waarvan de verlichting zich hoofdzakelijk beperkt tot de gevels en eventuele dakfragmenten. 
  



 OVEREENSTEMMING EN VERENIGBAARHEID VAN AANVRAAG MET DE WETTELIJKE EN 2.3

RUIMTELIJKE CONTEXT 

Het ontwerp is in overeenstemming en verenigbaar met de wettelijke en de ruimtelijke context. 

 PROJECT MER-SCREENING 2.3.1

 

Er werd voldaan aan de project MER-screening. Zie project MER-screening formulier.  

 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING HEMELWATER 2.3.2

 

Er wordt voldaan aan de verordening. Zie hemelwaterformulier.  

 
figuur 10 afwateringsconcept 

Binnen de zone van de stedenbouwkundige aanvraag verdwijnt er +/- 8000 m² aan verharding. In het nieuwe park wordt 

er +/- 6500 m² nieuwe verharding uitgevoerd. Hieronder een overzicht met de nieuwe verharde oppervlaktes: 

 

- Een gedeelte van de verharde oppervlakte (speelplaats + fietsenstalling school) wordt aangesloten op een 

ondergronds systeem van infiltratiebuizen aangesloten op de vernieuwde RWA-riolering. In totaal gaat het om 

een verharde oppervlakte van 1427 m².  

- De Baudelostraat, einde Bibliotheekstraat, gedeelte Baudelokaai wordt voorzien van een goot en kolk die 

aangesloten wordt op de riolering, net zoals in de bestaande situatie. Aangezien deze straten in de bestaande 

situatie reeds deel uitmaken van het openbaar domein en reeds volledig verhard zijn, moeten deze niet aan de 

hemelwaterverordening voldoen, enkel aan de code van de goede praktijk.  

- De overige verharde oppervlaktes (parkpaden) wateren af naar de aanliggende groenzones en regenwater 

infiltreert ter plaatse.  

 

 

 

Verharding watert af via kolken. De aansluitende  
infiltratiebuizen met diameter 600 met een totale 
lengte van 125m zorgen voor de nodige infiltratie 
in de ondergrond 



 ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK BIJ VERGUNNINGSPLICHTIGE INGREPEN 2.3.3

 

Zie bijlagen. 
 
 

 EIGENDOMSSTRUCTUUR 2.3.4

 

De Bibliotheekstraat, Baudelokaai, Dodoensdreef, Baudelostraat, en de centrale parkzone zijn openbaar. Enkel het 

schoolplein is privaat. Buiten de twee scholen en het stadlabo zijn alle omliggende gebouwen in private handen. 

 

Kadastrale gegevens : 2° Afdeling/Gent, Sectie B grondnummer: 

- parkzone: 0743R en 0743D 

- schoolplein: 0751C (deel) 

 

         

 figuur 6  kadastrale gegevens          



 INTEGRATIE VAN DE GEPLANDE WERKEN IN DE OMGEVING 2.4

 ONTWERPTOELICHTING 2.5

Onderstaande ontwerptoelichting is inclusief Bibliotheekstraat en Minnemeers, deze zones zullen echter in een latere 

fase worden gerealiseerd (zoals aangeduid op het inplantingsplan) 

 

 BOMENBEELD 2.5.1

 

NIEUWE STRATEGISCHE AANVULLINGEN VAN HET BOMENBESTAND  

 

Op strategische plaatsen wordt het bomenbestand aangevuld met nieuwe bomen. Dit kunnen enkele nieuwe 

merkwaardige bomen zijn die het bestand verrijken of meer courante soorten die het basis volume vergroten. Zo 

worden er onder andere ter herwaardering van de Dodoensdreef meerstammigen ingeplant die deze plek een meer 

aangenaam en eigen karakter geven en een dak simuleren voor deze hoge en smalle ruimte.  

 

MAXIMAAL BEHOUD VAN HET BESTAANDE BOMENBESTAND 

 

Bij het opmaken van het ontwerp voor de Baudelohof is maximaal rekening gehouden met het bestaande 

bomenbestand. Het aantal te verwijderen bomen blijft beperkt zonder afbreuk te doen aan de visie en de concepten 

vooropgesteld voor het park. Gezien de sterk fluctuerende standplaatshoogtes was dit echter geen sinecure. Om 

bepaalde bomen binnen het reliëf in stand te kunnen houden worden architecturale ophogingen (een soort 

“plantbakken”, bestaande uit weervast staal) geïntroduceerd. Deze zullen een steeds terugkerend element vormen 

(zowel naar materiaal als vorm) binnen het park. Bomen worden enkel gerooid omwille van de veiligheid (ziektebeeld) of 

ten gevolge van de kadeverlaging. Elke gerooide boom wordt vervangen door een nieuwe. 

 

 HISTORISCHE GRACHTENSTRUCTUUR 2.5.2

 

Droge bloemenrijke grachten refereren naar de 

historische grachten die de Baudelohof omkaderden 

anno 1619. Daar voor de noordelijke loop onvoldoende historische gegevens voorhanden zijn om de exacte ligging te 

bepalen en de zuidelijke waterloop verdwenen is onder de Handelsschool en het Stadslabo de locatie indicatief. Ook in 

de Bibliotheekstraat kende het water historisch gezien een ander verloop. 

 

Door het park opnieuw te omkaderen met deze bloemenrijke droge grachten ontstaat een duidelijk omsloten tuin waar 

rust voorop staat. Door doorgangen te voorzien op strategische locaties kunnen ook de voetgangers en fietsersstromen 

gestuurd worden waardoor luwe parkzones ontstaan.  

 

figuur 7  historische grachtenstructuur          



Het stuk ingetekend ter hoogte van het Stadslabo kan in een latere fase, bij herontwikkeling van de site Stadslabo, 

ingericht worden. Door het stadslabo te kaderen binnen een aparte parkkamer omsloten door paden blijft de gekozen 

parkstructuur ook overeind zonder de herontwikkeling van deze site. 

 

 PADENSTRUCTUUR 2.5.3

 

De padenstructuur wordt volledig vernieuwd en beperkt zich tot het strikt noodzakelijke. We onderscheiden twee grote 

groepen: de hoofdpaden gericht op voetgangers en fietsers en de secundaire of wandelpaden. 

 

HOOFDASSEN 

 

De fietspaden worden evenwijdig met de Leie aangelegd. Er zijn twee belangrijke assen: 

1. de link tussen Bibliotheekstraat en het woonerf in de 

Baudelostraat richting Minnemeers/ Oude dokken 

 
2. de link langsheen het water of de route van groenas 3 

 

De link tussen Steendam en Congobrug wordt bewust 

afliggend van de kaaimuur voorzien. Ten eerste om 

beter aan te sluiten op Minnemeers en ten tweede om 

een luwe verblijfsplek met kaaiverlaging te kunnen 

realiseren aan de Leie. Deze kaaiverlaging heeft als 

doel de historische link te herstellen tussen het park en 

de Leie. 

 

Waar het verlengde van de as van de Dodoensdreef en 

de Oude Vest samenkomen staat een monumentale 

linde die het hart vormt van het park. Op deze plek 

wordt ook een link gemaakt naar de hoofdas langsheen het water. De linde (2) zal een ware ontmoetingsplek worden in 

het park. Vanop deze plek kan men alle toegangen van het park zien en heeft men een goed overzicht op het park. 

 

SECUNDAIRE ASSEN 

 

Loodrecht op het water creëren we secundaire assen die enkele belangrijke linken leggen tussen de Leie en de 

Baudeloabdij.  

1. Ten zuiden een link tussen Bibliotheekstraat, 

Dodoensdreef en de mogelijke oversteek ter hoogte van 

de sluis. 

 

2. Ten noorden een as tussen de abdij, de Minnemeers 

en de Leie. 

 

3. Ook Langsheen het water wordt een verharde zone 

voorzien die dienst zal doen als wandelpad en 

uitstapplaats voor kajakkers die de sluis willen 

oversteken. 

 

4. de link tussen de historische poorten Dodoensdreef 

en Oude Vest 

 

 GRASVAKKEN EN RELIËF 2.5.4

 

figuur 8 hoofdassen  

figuur 9 secundaire assen 



De bovenvermelde padenstructuur is geselecteerd op basis van noodzakelijke functionele linken tussen functies, straten 

en gebieden. Hun vorm is echter zo gekozen dat ook de tussenliggende zones een duidelijke en ruimtelijke vorm 

hebben. Zo voorkomen we dat deze groenzones vervallen tot restruimtes. Deze zones zullen de sterk fluctuerende 

reliëfverschillen uitvlakken en vertonen diverse hellingsgraden en -richtingen. We kunnen twee grote zones 

onderscheiden : de centrale ligweide ten westen voor het schoolplein en de valleizone langsheen de kaai die 

trapsgewijs verlaagd wordt naar het water. 

 

CENTRALE LIGWEIDE 

 

De centrale ligweide vormt de grootste grasvlakte binnen het park. Deze zone helt langzaam af richting de Leie. Ter 

hoogte van het hoofdpad die de oostelijke grens van dit grasvlak vormt blijft het grasvlak centraal 50 cm lager dan het 

pad zelf, waardoor een zitrand ontstaat die langzaam verdwijnt richting Oude Vest en Dodoensdreef. 

 

Deze centrale ligweide kan ook als tribune gezien worden vanwaar men een zicht heeft op het sport-/ 

evenementenplein waar optredens kunnen plaatsvinden. 

 

Een aantal bomen die door hun hogere standplaats verheven komen te liggen, liggen in het nieuwe grasveld, krijgen 

een boomvak met taluds om het verschil op te vangen. 

 

Bij het ontwerpen van het nieuwe reliëf is er rekening gehouden met: minimaal grondverzet, behoud van waardevolle 

bomen, realisatie van de uitgangspunten en doelstellingen (o.a. wegwerken barrière talud Bibliotheekstraat en 

herstellen van de link met het water). Daarnaast zijn er op strategische plaatsen zitranden geïntegreerd. 

 

Er is tijdens het ontwerp bovendien voldoende ruimte voorzien om de spiegeltent van de Gentse Feesten te plaatsen op  

de speelkoer van het SKI en ruimte voor een podium en standen op het centrale grasveld. 

 

VALLEIZONE 

 

De valleizone start aan het centrale hoofdpad en loopt tot aan de Leie . In het noorden wordt deze zone begrensd door 

de Congobrug en in het zuiden door de Steendam. 

 

Vanaf het centrale hoofdpad verlagen we het reliëf trapsgewijs richting de Leie. In de laatste zone langsheen de kaai 

wordt de kade sterk verlaagd en worden een aantal zittrappen of kleine taluds voorzien om het hoogteverschil op te 

vangen. 

 

Bij realisatie van de tweede fase wordt ook vanaf de Congobrug het reliëf trapsgewijs verlaagd  tussen de bestaande 

kaaiverlaging aan de Minnemeers en de Minnemeersstraat richting de sluis. Deze grote grasvlakken  zijn op het zuiden 

gericht en dus ideaal gelegen om gebruikt te worden als ligweides aan het water. 

 

In deze zone ontstaan er door de hoogteverschillen groene plateaus gescheiden door trappen of taluds die langzaam 

verschijnen en weer verdwijnen.  Dit levert een rustig en uniform beeld op. Hier en daar worden houten zittingen en 

rugleuningen toegevoegd om het zitcomfort te verhogen. 

 

 SPORT- EN SPEELZONES 2.5.5

 

SPEELZONES 

De zone aan de Baudelostraat wijkte altijd al af van de structuur van het park. Als we kijken naar de plannen voor de 

Hortus Gandavensis dan zien we dat naast het vloeiende landschapspark met spaghetti-lijnen deze zone een meer 

strak en formeel karakter had. Hier werden strakke plantbedden aangelegd waar planten gesorteerd werden op familie 

en klasse. Later kwamen hier serres te staan (zuid gericht) 
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Dit is dan ook vertaald binnen het ontwerp. Door de inrichting van een strooksgewijze afwisseling van open ruimtes en 

beplantingsstroken ontstaat een reeks van afgebakende tussenruimtes. In de beplantingsstroken integreren we het 

concept van de eetbare tuin. De open tussenruimtes zullen dienst doen als speelzones en kunnen ingericht worden 

volgens leeftijdscategorie. Enkele banken geven ouders de mogelijkheid om hun kinderen in de gaten te houden. Om 

de veiligheid van deze speelplekken te garanderen, de overlast voor de buurt te beperken en te refereren naar de 

gesloten wand die hier vroeger aanwezig was ,voorzien we een transparant speelhekwerk langsheen de Baudelostraat. 

De kleur van dit hekwerk dient overeen te stemmen met de kleur die gebruikt zal worden bij de renovatie van de poort 

aan de Dodoensdreef ten einde een herkenbare link te maken tussen deze twee zijden van het park. 

 

EVENEMENTEN- EN SPORTPLEIN 

De School heeft bij aanvang van het project aangegeven dat het speelplein van de school dat nu afgesloten is met 

hekwerken en betonplaten geïntegreerd kan worden in het park. Het speelplein zal niet langer als parking gebruikt 

worden en de nieuwe hoofdtoegang van de school wordt hier gemaakt.  

 

Het nieuwe schoolplein wordt begrensd door het nieuwe hoofdpad langsheen de school. Het meetstation wordt 

verplaatst en de toiletblokken afgebroken.  

 

Het speelplein wordt heraangelegd en zal dienst doen voor evenementen en sportactiviteiten voor de school of 

bezoekers van het park.  

 

Ook zullen leveringen voor de school via dit plein gebeuren, waarbij zowel vanaf de Bibliotheekstraat als vanaf de 

Baudelostraat toegang mogelijk moet zijn.  

 

Op het evenementenplein is er bovendien voldoende ruimte om de spiegeltent  van de Gentse Feesten een plaats te 

geven.  

 

 PARKTOEGANGEN 2.5.6

Alle wegen die leiden tot het park (zie opsomming hieronder) krijgen een gelijkaardige inrichting. Een sterk groen 

karakter en enkele kenmerkende los ingeplante bomen of meerstammigen. Enkele van deze toegangen worden 

ondersteund door een gekleurde poort. 

 

BILBIOTHEEKSTRAAT 

Het wegprofiel van de Bibliotheekstraat wordt in een latere fase versmald tot 6,7 meter en ingericht als woonerf met 

gemarkeerde parkeerplaatsen.  

 

DODOENSDREEF 

De Dodoensdreef is momenteel gedegradeerd tot parking. Om de grandeur van weleer te herstellen kiezen we ervoor 

om de parking te verwijderen en opnieuw stroken met schaduwminnende planten aan te brengen. Verspreid in de 

Dodoensdreef worden verhoogde plantvakken voorzien met meerstammige bomen die de verhoudingen van deze 

ruimte aangenamer maken. De verhoogde plantvakken stemmen overeen naar materiaal en vorm (weervast staal) met 

de boomvakken die verspreid in het park voorkomen. 

 

BAUDELOKAAI – WILLEM I-KAAI 

Ook de resterende delen van de geknipte Baudelokaai en de Willem I-kaai worden heringericht als woonerf met een 

maximale breedte van 5 meter en een groene berm met verspreid ingeplante bomen. Ter hoogte van de knippen 

worden fietsenstallingen ingericht. De auto is hier te gast.   

 

MINNEMEERS 

De Minnemeers wordt trapsgewijs verlaagd richting de sluis, het laagste punt van de kaaiverlaging. De bestaande 

kaaiverlaging wordt behouden enkel de keermuur wordt trapsgewijs verlaagd. Hierdoor ontstaan verschillende 

grasvlakken die ideaal zijn als ligweide. Ook hier komen verspreid ingeplante bomen. De straat zelf wordt evenals 

Baudelostraat omgevormd tot een woonerf met gemarkeerde parkeerplaatsen in kasseien. 
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In deze vergunningsaanvraag wordt de kadeverlaging enkel gerealiseerd vanop de hoek Minnemeers/Baudelostraat – 

Baudelohof – sluis tot de hoek van het stadslabo. 

 

OUDE VEST 

Aan de Oude vest zal het nieuwe hekwerk verwijzen naar de vroegere poort die toegang verleende tot dit park; de kleur 

zal overeenstemmen met de poort van de Dodoensdreef en ook hier kunnen enkele meerstammigen ingeplant worden. 

 

BAUDELOSTRAAT 

De Baudelostraat heeft nu heel smalle voetpaden en dito rijweg. Door de herinrichting als woonerf ontstaat er meer 

ruimte voor voetgangers en fietsers. De auto is er te gast. Langsheen de woningen worden enkele vakken met groen 

voorzien om ook in deze straat het groene karakter te versterken. 

 
 BRANDWEGEN 2.5.7

 

De betonverharding van de paden + strook van grastegels valt samen met de noodzakelijke brandwegen. Het betreft 

alle paden aan de randen van het park.  

De brandweerwegen zijn uitgewerkt zodat zij voldoen aan de vereisten vermeld in de Basisnormen Brandveiligheid (KB 

07/07/1994): 

- minimale vrije hoogte: 4 m 

- minimale vrije breedte: 4 m (8m indien de weg doodloopt) 

- minimale draaistraal: 11 m binnenkant, 15 m buitenkant 

- maximale helling 6% 

- het draagvermogen moet zo zijn dat de brandweervoertuigen met een maximale asbelasting van 13 ton, zonder 

te verzinken, er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen 

- de rand van de berijdbare zone voor de voertuigen van de brandweer moet duidelijk zichtbaar zijn afgelijnd. 

- Bomen in de nabijheid van een brandweg worden steeds opgekroond tot een vrije stamhoogte van 4m50. De 

brandwegen worden in uitgewassen beton aangelegd.  

- De toegang tot de brandwegen moeten worden afgezet met wegneembare palen.  

 

 PARKEREN 2.5.8

 

In het structuurplan wordt de éénmaking van het park (verwijderen Bibliotheekstraat, knippen en integreren Baudelokaai 

en Dodoensdreef in het park) als belangrijkste actiepunt aangehaald. De verdwenen samenhang in het park herstellen 

is essentieel om het als een echt stadspark te laten functioneren. 

  

Hierdoor verdwijnen er een aantal parkeerplaatsen in de projectzone: 

Straatnaam  Bestaand aantal 

parkeerplaatsen 

Aantal 

parkeerplaatsen in 

ontwerp 

Verschil bestaand 

versus nieuw 

Baudelokaai   21  3  18 

Dodoensdreef   12  0  12 

Baudelostraat   29  9  20 

Minnemeers  33  27  6 

TOTAAL  95  42  53 

 
De stad wil meer en meer inzetten op het voorbehouden van bovengrondse parkeerplaatsen voor bewoners. 

Parkeerders van buiten de buurt worden in eerste plaats geleid naar de parkeergebouwen. Dit gebeurt onder andere 

door een aangepast parkeertarief. 



De parkeerpolitiek van de stad is er bovendien op gericht om langparkeerders buiten de stad te houden en hen te doen 

overstappen op openbaar vervoer of de fiets (respect. Park&Ride of Park&Bike).  Momenteel wordt er gewerkt aan de 

uitbreiding van dergelijke overstappunten.  

Dit betekent dat er meer parkeerruimte vrijkomt bovengronds, die deels gereserveerd wordt voor bewoners, deels wordt 

omgezet in een ander gebruik, daar waar de stad dit zinvol acht. Hier is dit zeker het geval (zie motivatie voor aanleg en 

uitbreiding van het park). 

Het aantal fietsenstallingen zal drastisch worden verhoogd. In het nieuwe ontwerp zijn er 184 fietsenstallingen voorzien. 

120 op het schoolplein die zowel voor de school als voor activiteiten in het park kunnen ingezet worden. De overige 64 

zijn verdeeld over Rembert Dodoensdreef, Willem I-kaai en Baudelostraat. Op heden zijn er 5 stallingen in 

Baudelostraat – hoek Baudelokaai, 5 in Willem I-kaai en tot slot nog 5 stallingen in de Rembert Dodoensdreef (totaal: 15 

fietsenstallingen) 

 

 NUTSLEIDINGEN 2.5.9

 

VERLICHTING 

 

Langsheen de hoofdfietsassen worden verlichtingsarmaturen voorzien. Het betreft de as langsheen het water en de 

fietsas langsheen het sport en basketbalveld/ schoolplein.  

 

RIOLERING 

 

Inzake de riolering worden de richtlijnen gevolgd conform het hydraulisch ontwerp Baudelopark (Versie 2: 08-08-2017), 

toegevoegd als bijlage. 

 

‐ De bestaande lozingsconstructies in de Leie blijven behouden en worden gebruikt als RWA-lozingspunten. 

‐ De overstortconstructie ter hoogte van het meest noordelijke lozingspunt zal minder overstorten omwille van 

het feit dat in de Baudelokaai en de Baudelostraat een gescheiden rioleringsstelsel wordt voorzien. 

‐ De DWA leiding wordt van het meest zuidelijke lozingspunt afgekoppeld. 

‐ De riolering is ontworpen met als buffervoorwaarde 250m³/ha en 20l/s/ha. 

‐ Verhardingsbalans (zie punt 2.3.2) 

 

OVERIGE NUTSVOORZIENINGEN 

Doorheen het park liggen verschillende nutsleidingen hoofdzakelijk onder de te verwijderen centrale weg doorheen het 

park. Het gaat voornamelijk over telecommunicatie en openbare verlichting. Deze leidingen zijn intussen na drie 

overlegmomenten met de nutsmaatschappijen  reeds verplaatst naar de randen van het park in gebundelde 

nutssleuven langsheen de fietsassen (zie nutssleuf inplantingsplan). 

 TOEGANKELIJKHEID 2.6

 

Gezien iedereen gebruik moet kunnen maken van het park is er voldoende aandacht besteed aan de integrale 

toegankelijkheid.  

 

- Naast de zitelementen op de keermuurtjes zijn er in de rand ook comfortabele zitbanken met arm en rugleuningen 

voorzien waarnaast plek is om een rolstoel te plaatsen. 

- alle trappen zijn voorzien van  

o contrasterende antislipneuzen. 



o Boven- en onderaan de trappen op 30 cm van de trapneus over een diepte van 30 cm noppentegels 

over de volledige breedte van de trappen. 

o Een leuning aan elke zijde of 1 centrale trapleuning conform de voorschriften. 

- aan alle deuren die grenzen aan de werken en waarvoor er nog geen toegankelijke helling of alternatief was en 

waarvan het niveauverschil groter is dan 2 cm zijn Integrale toegankelijke hellingen voorzien. Zie bijvoorbeeld 

noordelijke toegangsdeur op schoolplein Secundair kunstinstituut. 

- De kadeverlaging is zowel toegankelijk via een trap als een helling conform de voorschriften. 

 VARIA 2.7
 

De aanvraag heeft geen betrekking op een groepswoningbouwproject of op een project voor de bouw of de 

herbouw van appartementsgebouwen. 

 

Er is geen Mobiliteiststudie noodzakelijk gezien de aanvraag geen betrekking heeft op: 

- het aanleggen van ten minste 200 parkeerplaatsen (er worden slechts 42 parkeerplaatsen aangelegd) 

- het wijzigen van een bestaande parkeergelegenheid waarbij het aantal parkeerplaatsen door de wijziging de 

drempel van 200 parkeerplaatsen of een veelvoud ervan overschrijdt, (Het gaat om een reductie van 53 

parkeerplaatsen) 

- het bouwen van ten minste 250 woongelegenheden; (niet van toepassing) 

- het bouwen van gebouwen of gebouwencomplexen voor handel, horeca, kantoorfuncties en diensten met een totale 

brutovloeroppervlakte na de werkzaamheden van ten minste 7 500 m2, (niet van toepassing) 

- het uitbreiden van in vorig punt vermelde gebouwen of gebouwencomplexen, waarbij de totale

brutovloeroppervlakte door die uitbreiding de drempel van 7500 m2 of een veelvoud ervan overschrijdt; (niet van 

toepassing) 

- het bouwen van gebouwen of gebouwencomplexen voor industrie en bedrijvigheid met een totale 

brutovloeroppervlakte na de werkzaamheden van ten minste 15 000 m2, (niet van toepassing) 

- het uitbreiden van in vorig punt vermelde gebouwen of gebouwencomplexen, waarbij de totale

brutovloeroppervlakte door die uitbreiding de drempel van 15 000 m2 of een veelvoud ervan overschrijdt? (niet van 

toepassing) 

 

De aanvraag zal geen een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale 

beschermingszone veroorzaken (zoals bedoeld in artikel 36ter, § 3, van het decreet van 21 oktober 1997 

betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu) 

 

De aanvraag heeft geen betrekking op het slopen of ontmantelen van gebouwen, die aan al volgende 

voorwaarden voldoen: 

- ze hadden geheel of gedeeltelijk een andere functie dan wonen, (toiletgebouw) 

- het bouwvolume is groter is dan 1000 m3? (kleiner dan 1000 m³) 

Het toiletgebouw voldoet niet aan al van bovenstaande voorwaarden  
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