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In het najaar kon je lezen dat de Stad Gent plannen heeft om van het Witte Kaproenenplein 
een aangenaam park te maken. Een groene plek waar het leuk is om te wonen en elkaar 
te ontmoeten. Kortom: een echt Witte Kaproenenpark. In opdracht van de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en in nauw overleg met de Stad Gent en de 
huisvestingsmaatschappijen werkte het bureau 'Fris in het Landschap' een eerste praatplan uit. 

Het praatplan is opgemaakt met input van leefwereldexperten en veldwerkers die de
omgeving en de bewoners goed kennen: Steinerschool De Teunisbloem, Basisschool 
Het Kompas, vzw Jong, Ergenekon, Samenlevingsopbouw, Kinderdagverblijf Tierlantuin, 
flatwachter, Lokaal Dienstencentrum De Thuishaven, ... Ook een aantal onderzoekers van 
HoGent zijn betrokken. Op basis hiervan werd een eerste schets gemaakt. Dit is 
het praatplan waarop je als bewoner nu feedback kunt geven. Je suggesties verwerken 
we vervolgens in een definitief ontwerp, dat tegen het najaar klaar zal zijn.

Neem een kijkje in deze brochure. Of kom eens langs op het Witte Kaproenenplein om 
naar de panelen te kijken. Op woensdag 26 mei tussen 16 en 19 uur en zaterdag 29 mei 
tussen 10 en 13 uur zijn we ter plekke om je persoonlijke uitleg te geven. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Kom meepraten met ons. We willen graag weten hoe de buurt het park wil invullen. 

EEN PARK WAAR VOOR IEDEREEN IETS TE BELEVEN IS

Het nieuwe park wordt een stuk groter dan het huidige plein. Vooral door de afbraak van 
de appartementsgebouwen van De Gentse Haard (het gebouw naast de tramhalte) en de 
opbraak van een deel van de Aloïs Joosstraat. Zo komt er ruimte vrij voor ontmoeting. 

Speelveldjes met gras wisselen af met picknicktafels. Kleine knusse plekken bieden bewoners 
een kans om te ontspannen en met elkaar te praten. Voor de allerkleinsten voorzien we 
kleine speelplekken dicht bij de appartementen, makkelijk bereikbaar en zichtbaar voor de ouders. 
Heuvels vormen kleine arena’s voor spel en activiteiten. Of om lekker te chillen.

Dat wordt genieten van de natuur vlak bij je deur! 

VIER ZONES OM TE ONTDEKKEN

af te breken
gebouw

af te brekengebouw

op te breken weg

op te breken weg
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       Zone 1

Actieve speelzone

Voor kinderen en jongeren komt er in het midden een speelvallei met zand en ondiep water. 
Veilig en avontuurlijk. Hier kunnen kinderen ravotten op speelheuvels met een glijbaan en 
een evenwichtsparcours. Of springen vanop grote keien in de zandvallei. Een speelgoot 
met een waterpomp is toegankelijk voor kinderen in een rolstoel of buggy.

In het park vormen heuvels kleine arena’s, waar kinderen kunnen rennen en jongeren kunnen 
afspreken. Ze zijn ook ideaal voor buitenklasjes of kleine optredens en zijn vrij toegankelijk 
en makkelijk te bereiken voor de buurtbewoners. Een open graspleintje kan gebruikt worden 
voor vrij spel of kleine buurtfeestjes.

De meeste bomen willen we behouden. Alleen waar een nieuw appartementsgebouw komt, 
moeten knotwilgen verdwijnen. Er komen veel nieuwe bomen in het park. Die zullen voor 
verkoeling zorgen in de steeds warmere zomers.

Picknicken in de speelvallei

Welk soort speeltoestellen wil je graag zien in de speelvallei? Avontuurlijk spelen in de speelvallei

Een voorbeeld van een arena waar je kunt zitten, ideaal voor
kleine optredens of een buitenklasje 

Dit is een voorbeeld van een wadi in de speelvalei, dit dient om
overvloedig water op te vangen na een hevige regenbui
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       Zone 2

Contact met de natuur

De huidige kruidentuin moet plaats ruimen voor een nieuw appartementsgebouw. Daarom 
voorzien we een nieuwe plek voor moestuinieren. Bewoners, maar ook scholen of organisaties, 
zouden hier terechtkunnen. Picknickbanken kunnen van de moestuinzone een leuke 
ontmoetingsplek maken.

We voorzien ruimte voor het kippenhok van Kinderdagverblijf Tierlantuin. 

Hondeneigenaars kunnen hun hond de vrije loop laten in de hondenlosloopweide. 
Op vraag van verschillende organisaties en bewoners voorzien we ook een petanquebaan.

Moestuinen

Zo kunnen moestuinen eruitzien Wilde bloemen aan de randen
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       Zone 3

Kleine speelzone dicht bij de gebouwen

In de buurt van de appartementen komt een plek voor kleinschalig spel en ontmoeting. Goed 
zichtbaar vanuit de appartementen, zodat ouders hun kinderen kunnen zien spelen. Kleine 
knusse plekken bieden ruimte om gezellig met de buren te babbelen, te kaarten, ... Rondom deze
plekken staan bloeiende hagen of geurende struiken. 

We voorzien hier ook spelprikkels voor de allerkleinsten. En zitplaatsen voor bewoners 
en parkbezoekers. 

Knusse zitplekken dicht bij de appartementenKnusse zitplek om met kinderen te zitten

wilde bloemen
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       Zone 4

Parkrandpromenade

Een breed voetpad langs de Gebroeders De Smetstraat vormt een aangename verbinding 
tussen het park en het Griendeplein. Dit wordt de ‘promenade’ van de wijk. Aan de kant van 
het park komen enkele brede zittrappen onder een pergola met uitzicht op het park. Hier zit je 
ook in de winter in de zon! 

Langs de promenade is er ruimte voor speelse elementen zoals fitnesstoestellen, een hangmat 
of een schaakbord. En natuurlijk ook comfortabele zitbanken voor wie een praatje wil slaan 
met de buren.  

Brede zitplaatsen om lekker te chillen in de zon

Zo kan de promenade eruitzien Voorbeeld van zitblokken

pergola
pergola

grachtje

zonnetreden

grachtje

hangmat

fitness

Gebroeders Desmetstraat

Gebroeders Desmetstraat
tramhalte

grachtje

pergola
pergola

zonnetreden
fitness

tramhalte

Gebroeders Desmetstraat

Gebroeders Desmetstraat
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Het park wordt volledig autovrij. Zo kunnen kinderen zorgeloos spelen en jong en oud rustig 
wandelen en fietsen. 

We gaan voor vlakke, propere paden. Beton bijvoorbeeld is ideaal voor buggy’s, rollators en 
alles wat rolt. Eén pad loopt af naar het water toe. Aan de zijkant ervan brengen we reliëf 
aan in het beton zodat de kleintjes dit kunnen gebruiken als skateparcours.

Wandelaars en fietsers kunnen via de paden in het park lussen maken. De paden verbinden 
ook de Aloïs Joosstraat met het El Pasopark langsheen het huidige appartementsgebouw 
van De Volkshaard. Langs de paden komen voldoende zitbanken om te rusten en verlichting 
zodat het veilig aanvoelt. 

MOBILITEIT IN EN ROND HET PARK

Aan de andere kant loopt het pad langs het nieuwe appartementsgebouw van 
De Gentse Haard naar de Citroenstraat en de Gebroeders De Smetstraat. Een hellend 
pad brengt je vanuit de Aloïs Joosstraat tot bij een terras aan het water en verder 
naar de pergola aan de Gebroeders De Smetstaat. 

Steek je daar over, dan kun je via de Maria Theresiastraat recht naar de Sint-Jozefkerk, 
waar een buurtontmoetingsplek komt. Parkbezoekers kunnen gebruikmaken van enkele 
fietsrekken aan de rand van het park.

Samen genieten van een autovrij park

Spelen in het park

Wandelen in het park
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We kiezen voor extra groen, ontmoetingskansen en duurzaamheid voor de wijk. 
Dit wil zeggen dat we zo weinig mogelijk verharding voorzien. Een stukje van de Aloïs Joosstraat 
en de parkeerplaatsen maken plaats voor groen. Aan de rand van het nieuwe park worden
enkele parkeerplaatsen voorzien voor bezoekers. Bewoners kunnen met hun wagen terecht in 
de parkeergarage onder het nieuwe appartementsgebouw. Om alle gebouwen, woningen en
voorzieningen met de auto en voor hulpdiensten bereikbaar te houden, worden enkele 
mogelijke circulatiewijzigingen verder onderzocht.

gras

wilde bloemen

moerasplanten

wadi waterinfiltratie

speelheuvel

speelzand

speelgoot

wandelpaden (beton)

pergola

moestuin - kippenhok

hagen

fitness

hangmat

speelwaterpomp

bestaande boom

nieuwe boom



1918

Praat met ons, laat je stem horen. Bekijk dit plan en vertel ons wat je ervan vindt op 
het participatieplatform: https://participatie.stad.gent/nl-BE/projects/witte-kaproenenpark

Ga eens kijken naar de panelen op het Witte Kaproenenplein en bezorg ons je reactie 
via wijkregisseur Josefien Maes, josefien.maes@stad.gent of op het nummer 09 266 83 15. 
Of schrijf je in voor een infowandeling op woensdag 26 mei (om 16, 17 of 18 uur) 
of zaterdag 29 mei (om 10, 11 of 12 uur). We voorzien per shift 8 plaatsen. 

Inschrijven kan via https://go.stad.gent/wittekaproenenplein 
of telefonisch via Gentinfo 09 210 10 10 van maandag t.e.m. zaterdag van 8 tot 19 uur.

Hoe gaat het hierna verder?
Je feedback op het praatplan zal mee vormgeven aan het uiteindelijke ontwerpplan voor 
het park. Dat ontwerp zal tegen het einde van het jaar afgerond zijn. We voorzien dan 
een infomoment.

De uiteindelijke realisatie van het park zal nog even op zich laten wachten. Tegelijkertijd 
wordt immers een nieuw appartementsgebouw ontworpen dat een plaats krijgt aan 
de rand van het park (aan het Witte Kaproenenplein waar nu het lage appartementsgebouwtje 
staat). We onderzoeken nog hoe we de aanleg van het nieuwe park en de bouw van het 
nieuwe appartementsgebouw goed op elkaar kunnen afstemmen.

JOUW MENING TELT!
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Heb je vragen of wil je meer weten? 
Mail naar josefien.maes@stad.gent    
Of bekijk onze webpagina:     
www.stad.gent/witte-kaproenenplein


