
We leggen het Bloemekespark aan in 3 fases

Sfeerbeeld van fase 1
Sfeerbeeld van fase 2

Bloemekenspark: aanleg in 3 fases

Het Bloemekenspark fase 1 en 2 zijn reeds 
aangelegd. Fase 3 zit nu in de ontwerpfase.
In april 2014 kon de buurt al een eerste insteek 
geven op een inspraakavond. 
Deze input vormde de basis van een praatplan 
dat in juni 2016 bij de opening van de bedrijven-
site door de Groendienst teruggekoppeld werd. 
Dit plan werd op zijn beurt weer verfijnd tot het 
ontwerpplan van vandaag. Via tijdelijk gebruik 
(UCO den hof en UCO été) werd op de site ook
geëxperimenteerd. Een zone voor moestuinieren 
bijvoorbeeld wordt in de definitieve 
aanleg voorzien. 

Fase 1: 
Het meest noordelijke deel aan de oude textiel-
fabriek Filature du Rabot en de Roggestraat  was 
klaar in 2015. 
Fase 2:
Het gebied boven de oude FNO-fabriek en de 
brandweerkazerne was klaar in 2019. Hier vind je 
een nieuwe fietsverbinding tussen de Maïsstraat 
en de Gaardeniersweg.
Fase 3: aanleg park
De aanleg van de laatste fase van het park start 
in 2024.
Fase 3: wegen
De Anjelierstraat en een deel van de Maisstraat 
worden samen met het park heringericht. Ook de 
verkeersveiligheid van het ronde punt met de 
Frans Van Ryhovelaan en Kriekelaarstraat wordt 
aangepakt. Hierover krijg je zeker nog informatie.
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dit zijn beelden van Bloemekenspark fase 1 en 2



Laatste fase van de aanleg:
4 groene zones

Nu staat fase 3 op het programma. Het gaat 
vooral over de aanleg van het park rond de 
voormalige UCO-gebouwen. In het nieuwe park 
integreren we de omgeving rond de watertoren, 
de zone tussen de Maïsstraat, Boekweitstraat 
en Anjelierstraat, de tijdelijke parking voor 
het Balenmagazijn en de achterkant
 van het Balenmagazijn. 

Zo komen we tot 4 zones:

1 Park
2 Watertoren
3 Buffer
4 Park(ing)
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Het laatste deel van het Bloemekenspark bestaat uit 4 zones



Zone 1: park

Dit is de zone tussen de sociale woonwijk 
Jan Yoens, het containerpark en de vroegere
UCO-site. Kanaal de Lieve deelt het gebied in 
twee. In deze zone komt een combinatie van 
open ruimte, water en bebossing. 
Het wandel-en fietspad zal de verschillende
landschapselementen verbinden. Hier komt ruim-
te voor moestuinen, picknickplaatsen en speele-
lementen.

Wat kan je doen in de parkzone? Zo kan het park er ongeveer uitzien

ligweide & spel

GEBRUIK
› open ruimte voor speelzone met

speeltoestellen
› Lichtschuine ligweide aan de Lieve

met zitmuurtjes die als amfitheater
gebruikt kunnen worden

› Picknickbanken in het park
› zone voor buurtmoestuinieren
› Publiek sanitair in het parkeergebouw

RUIMTE & NATUUR
› Bos aan de randen & open

ruimte in het midden
› Kanaal de Lieve zichtbaar maken

met oever-en moeraszone

BEWEGEN
› wandel- en fietspad die aansluiting 

maakt met bestaande wandel-en 
fietspaden en zo een verbinding met 
Jan Yoens vormt

› Struinen
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park en spel

Zo kan het park er ongeveer uitzien

Zone 1: park

park en spel

buurtmoestuinieren

open ruimte - park



Zone 2: de watertoren

Het gebied rond de watertoren wordt een groen-
zone. Het gaat om het gebied tussen de gevel 
van het voormalige UCO-gebouw en de woningen 
langs de Anjelierstraat en Boekweitstraat. 

Hier komt:
• een groenplein met een parkachtige inrichting
• ruimte voor water
• een fietspad

We richten ook de woonstraten opnieuw in, met 
een focus op een betere leef -en woonkwaliteit 
en ruimte voor ontmoeting.

Zo kan het park er ongeveer uitzien.

Wat kan je doen in de zone van de watertoren?

GEBRUIK
› picknickbanken waar omwonenden/

bezoekers OCMW elkaar kunnen ontmoeten
› kleine speelzones voor jonge kinderen

RUIMTE & NATUUR
› Park van de gevel van het UCO-gebouw

tot de gevels van de Anjelierstraat, in de
schaduw van de watertoren

› Ruimte voor water (wadi)
› Beplanting, zitmuurtjes en wadi’s

verdelen de lange groenzone in kleinere
ruimtes

ontmoeten

BEWEGEN
› Deel van de Maïsstraat wordt
vervangen door een wandel-en fietspad

› wandelpaden met zitmuurtjes



Zone 2: de watertoren

Zo kan het park er ongeveer uitzien

voorbeeld van zitmuren in 
rode baksteen (dit is ook een 
verwijzing naar het UCO-ge-
bouw)

voorbeeld van wandel-en 
fietspad in het park

voorbeeld van een park
van geven tot gevel
en voorbeeld van bloemrijke
wadi’s*

*Een wadi is een kunstmatige glooiing
waarin, bij hevige regen, het regen-
water kan infiltreren in de bodem of
vertraagd kan worden afgevoerd naar
natuurlijke waterlopen.



Fase 3- aanleg wegenis

Om het park zo groot mogelijk te maken en om
doorgaand verkeer te weren zal een stuk van de
Maïsstraat opgebroken worden en deel worden 
van het park. De verkeerscirculatie zal hierdoor
veranderen. De rioleringen zijn in slechte staat en 
zijn aan vervanging toe.
We wensen de woon- en verblijfskwaliteit in de 
straten te verhogen. Precies daarom zijn er een 
aantal wijzigingen nodig:

1. Eenrichtingsverkeer tussen de Klaverstraat en
de Chrysantenstraat, om doorgaand verkeer
te weren.

2. Eenrichtingsverkeer in de Boekweitstraat een
deel van de Maisstraat tussen de
Eglantierstraat en de Kriekelaarstraat.
Het wijkgezondheidscentrum blijft bereikbaar
voor verkeer.

3. Het bedrijfsverkeer wordt zo geweerd uit de
Maïsstraat en zal dan via de nieuwe
toegangsweg langs de Gaardeniersweg
verlopen.

4. Het éénrichtingsverkeer in de Anjelierstraat
wordt behouden.

5. De straten worden heringericht als
een woonerf.

Groot stuk woonerf 
Het grootste deel wordt woonerf, met de focus op 
leefbaarheid en wonen:
• Voetgangers mogen de volledige breedte van

de openbare weg gebruiken
• Ook spelen is er toegelaten
• Bestuurders mogen de voetgangers niet in

gevaar brengen en ze niet hinderen
• Voetgangers mogen het verkeer niet

nodeloos belemmeren
• Laden en lossen en parkeren blijven mogelijk.

Plattegrond van de zone rond de watertoren

dit zijn referentiebeelden van een andere straat



Zone 3: bufferzone

Achter het Balenmagazijn vind je het regenwater
bufferbekken van Farys en een gracht die haaks 
staat op de Lieve. Dit gebied zal er uitzien als een 
soort moerasbos. Je kan er wandelen en zitten aan 
het water. 
Deze zone is grotendeels al aangelegd. Het enige 
wat nog zal gebeuren is het toegankelijk maken 
van de zone.

Zo kan het park er ongeveer uitzien.Wat kan je doen in de bufferzone?

GEBRUIK
› gebruik door Farys en wandelaars
› toevoegen vlonderpad ter bevordering van
waterbelevingmedegebruik

RUIMTE & NATUUR
› technisch bu�erbekken
› natuur en ruimte voor water

BEWEGEN
› struinen op de vlonderpaden en halfverharde
paden die de verschillende ruimtes verbinden

› beperkt recreatief gebruik



Zone 3: groene bufferzone

Zo kan het park er ongeveer uitzien

voorbeeld van hoe je kan 
genieten langs het water

voorbeeld van vlonderpaden 
om volop van het water te 
kunnen genieten

voorbeeld van 
halfverharde paadjes 



Zone 4: park(ing)

Dit is de omgeving rond het Balenmagazijn, waar 
nu de tijdelijke parking is. Hier komt een buurt-
tuin met een pluktuin. Het fietspad richting 
de Maïsstraat wordt vervolledigd.

Zo kan het park er ongeveer uitzienWat kan je doen in de parkzone?

GEBRUIK
 › rustige zone voor bewoners en
     medewerkers van U-Connect
 › picknicktafels 

RUIMTE & NATUUR
 › Heuvellandschap
 › speels landschap met eventueel 
       een pluktuin

buurttuin

heuvels

BEWEGEN
 › wandelpad in een lus, waarop de 
     aanliggende tuinen een verbinding
       kunnen krijgen



Zone 4: park(ing)

Zo kan het park er ongeveer uitzien

voorbeeld van pluktuin

voorbeeld van wandelpaden 
tot aan aanliggende huizen 
(verbinding mogelijk)

voorbeeld van speels,
heuvelachtig landschap



Tijdslijn van de werken

Augustus 2020
Ontwerpbureau is aangesteld

De Stad Gent stelde een ontwerpbureau aan
 dat de plannen in detail zal uitwerken. 

Najaar 2022 
afwerken plannen

voorjaar 2023
Indienen omgevingsvergunning en zoektocht naar aan aannemer

Na de bouw van de parking ‘Het Getouw’

 start de zoektocht naar een aannemer.

najaar 2023
Aanstelling van gekozen aannemer en 
werken aan  nutsvoorzieningen in de 

aanliggende straten 

                     2024

Beginnen doen we met de riolering in de 
Maïsstraat. 

Omwonenden worden telkens bij elke nieuwe fase
 op de hoogte gebracht met een bewonersbrief.

Deze planning is steeds onder voorbehoud. De vermelde kwartalen zijn streefdata.
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÷

Praatplan: 
totaalplaatje van de werken 

We leggen je graag het volledige overzicht van de 
werken voor. Het gaat om de 3e en laatste fase 
van de aanleg van het Bloemekenspark. 

Heb je nog vragen of opmerkingen?

• Mail naar wijkregisseur:
Karolien.Lecoutere@stad.gent

• Bel naar 09 266 82 57, spreek jouw boodschap
in en je wordt opnieuw gecontacteerd.

Wil je op  de hoogte blijven?
Volg dan de webpagina 
stad.gent/bloemekenspark-fase-3 
of scan de onderstaande QR-code
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