
Herinrichting Begijnhofdriespark 

Q: Zitbanken: voldoende, ook in groepjes 

A: We voorzien 8 banken van 1.75m en 1 van 3m breed zowel aan zonkant als schaduwzijde. Binnen 

het huidige concept plaatsen we de banken rond de geaccentueerde Begijnenrondgang, we plaatsen 

de banken liever niet meer in groepen tegenover elkaar om de openheid van het centrale grasplein 

te bewaren. We kunnen wel verplaatsbare roze picknickbanken voorzien tijdens de lente en zomer 

periode. 

Q: Vraag naar spelprikkel/speelelement voor de kinderen vs. angst van een aantal 

bewoners dat dit de rust zal verstoren en verstoring uitzicht op kerk  

A: We plaatsen enkele spelprikkels in de nieuw voorziene open ruimte aan de schaduwzijde naast de 

kerk om het spel van de kinderen te motiveren en ook te organiseren/ richten op de spelprikkels. 

De speelelementen blijven laag bij de grond (max valhoogte 60 cm), worden geplaatst in gras en 

hebben geen impact op het zicht op de kerk. 

Momenteel wordt er al veel gespeeld in het park zowel door de school, buurt, scouts, etc… Het 

toevoegen van enkele speelelementen zal geen wijziging geven aan het huidige gevoel van rust. 

Q: Vuilbakken 

A: In het park worden enkele vuilbakken voorzien volgens het nieuwe model van Ivago. Het aantal 

vuilbakken wordt bepaald op enkele principes die Ivago hanteert (bereikbaarheid, druk op sluikstort 

(korven trekken ook sluikstort aan)), etc.  

Q: Bomen: behoud en snoeien, zieke bomen  

A: Alle bomen blijven behouden, we planten in het nieuwe ontwerp enkele nieuwe bomen aan. 

Bomen die momenteel in aftakelingsfase zitten zullen gemonitord moeten worden in functie van het 

behoud.  

Q: Keuze voor beplanting 

Q: Angst voor zwerfvuil en naalden  

A: Wij merken op dat vaste plantenborders doorgaans gespaard blijven van zwerfvuil , de 

onderhoudsploegen kijken bij elke onderhoudsbeurt of controle ook het aanwezige zwerfvuil 

na. Het inbrengen van o.a. vaste planten draagt bij tot een park met een verzorgde en een 

gestructureerde uitstraling, wat minder misbruik uitlokt. Onbestemde en verloederde 

groenzones lokken dit dan net wel uit. Het inbrengen van structuurvariatie (dwz 

verschillende types vegetatie in hoogte) is een belangrijk aandachtspunt voor het ontwerp. 

Het park is door het sterke gebruik ook onderhevig aan bodemverdichting, wat zorgt voor 

zuurstofgebrek voor boomwortels en ook de infiltratie van regenwater wordt bemoeilijkt. 

Door looplijnen sterker te visualiseren en vaste plantenborders aan te brengen, beperk je 

deze bodemverdichting in grote mate.  We hanteren hier het principe dat we minstens de 

kroonprojectie van de bomen beplanten met vaste planten, dit ter bescherming van de 

boomwortels en om bodemverdichting te voorkomen. Vaste planten/ heesters verbeteren 

door hun wortels de bodemstructuur, zorgen voor organisch materiaal (voeding) voor zowel 



fauna als flora, zorgen voor een betere waterhuishouding,  ze bieden nectar voor vlinders en 

bijen, ze bieden kleur en geur, hebben een cultuurhistorische waarde, maken de seizoenen 

voelbaar, … 

 

Q: Verlies open ruimte voor alle parkgebruikers (kinderen van scholen en scouts, 

Begijnhoffeesten, rustruimte,…)  

A: In het nieuwe ontwerp van het park is er meer structuur gebracht in het park. Door het 

gericht plaatsen van banken, paden, beplanting en speelinfrastructuur worden bezoekers aan 

het park als het ware geleid naar de plek die voor hen het meest interessant is. Op die 

manier geven we elke functie een duidelijke plaats in het park. 

De scholen in de buurt hebben maar weinig groene speelruimte op eigen domein en 

gebruiken het park om te spelen tijdens de middagpauze. Om aan de nood van de school 

tegemoet te komen, is er een speelzone voorzien aan de schaduwkant van de kerk met een 

toevoeging van enkele spelprikkels. Het ontwerp houdt de balans tussen voldoende speel- en 

beleefruimte, cultuurhistoriek, milieu, biodiversiteit. Er is een grote druk op het park en er is 

maar weinig beschikbare oppervlakte. Daarom werd gezocht naar een evenwicht tussen 

zones in het park waar activiteiten met een hoge druk kunnen doorgaan en luwere zones. In 

deze wijk is er een tekort aan groen. Niet alle noden kunnen opgevangen worden in het park 

zelf, zeker indien ook de noden van het tekort aan (groene) speelruimte op 2 scholen 

ingevuld moet worden.  

Stad Gent gaat in zones van de stad waar te weinig publiek toegankelijk groen is, actief op 

zoek naar private ruimtes die opengesteld en ingericht kunnen worden als groenzone. We 

denken daarbij aan schooldomeinen (cfr Coupurepark) of private domeinen. We gaan 

daarover in gesprek met eigenaars en beheerders. Voor het spelen met grotere groepen in 

de groenzone, vragen we aan de groepen om ook eens nabijgelegen parken te gaan 

opzoeken, zoals de Groene Vallei of het park/speelplein van Bachtewalle. 

 

Q: Voldoende verlichting (vooral donkere kant naast de kerk) en behoud armaturen  

A: De bestaande armaturen worden behouden en vernieuwd met een ledverlichting. Bij de laatste 

begroting werd het budget voor monumentverlichting in de binnenstad niet weerhouden en kunnen 

we binnen deze legislatuur geen monumentverlichting voor de Sint-Elisabethkerk voorzien. Om 

zoveel mogelijk tegemoet te komen aan het verlichten van de noordzijde van de kerk zullen de 

verlichtingsarmaturen aan de straatzijde aangepast worden (zowel lichtsterkte + aanpassing van het 

armatuur) zodat ze sterker schijnen en het park uitlichten. 

Q: Bruges-la-morte: opwaarderen en verplaatsen 

A: Het monument wordt verplaatst naar de rand in de lage beplanting en waarbij de sokkel ook zal 

opgeknapt worden. 

 



Q: Waarom wordt enkel het park heraangelegd en niet alle wegen errond?  

A: De heraanleg van de wegenis werd on-hold gezet wegens een doodlopende discussie met Vlaams 

agentschap Onroerend Erfgoed. Aangezien een heraanleg van het park al jaren geleden werd beloofd 

en het park in zijn huidige staat in een aftakeling zit (verdichting van de bodem, ontstaan van aarden 

vlakken, versnippering van de haagstructuur, aftakeling van de bomen wegens de verdichting van de 

bodem, gebrek aan structuur, verouderde infrastructuur, etc..) wacht de Groendienst niet op de 

heraanleg van de wegen  om een herwaardering van het park op korte termijn te realiseren. 

Q: Honden: probleem hondenpoep en vragen naar losloopweide  

A: Het probleem met hondeneigenaars en het al dan niet opkuisen van hondenpoep kan niet 

opgelost worden in het ontwerp van een park. Het politiereglement stelt dat de eigenaar verplicht is 

om hondenpoep op te ruimen zowel op straat alsook in parken, op straffe van GAS-boetes. 

Handhaving en sensibilisering zullen nodig zijn om deze kwestie in Begijnhofpark de baas te kunnen.  

Tevens is het toegestaan hoedenpoep in de reguliere vuilbakken van Ivago weg te werpen. Op deze 

manier hoeven er geen extra hondentoiletten of hondenpoeppalen ingeplant te worden, dit is 

positief aangezien dergelijke invullingen meer ruimte innemen die gericht is op 1 specifiek gebruik. 

Gezien de huidige druk op het park en de context van het beschermde Begijnhofdries is het niet 

mogelijk een hondenlosloopweide te voorzien in het park. Bij dergelijke losloopweides wordt een 

minimum oppervlakte gevraagd die monofunctioneel gebruikt wordt. Deze ruimte is niet voorhanden 

in het park. Voor hondenlosloopweides verwijzen wij naar de bestaande weides in het 

Groenevalleipark of de Opgeëistenlaan. 

Q: Timing heraanleg 

A: Na de goedkeuring van het plan, kan de infrastructurele aanleg van het park (paden, verplaatsing 

monument, verlichting, banken, vuilbakken en inzaai) starten in het najaar 2020. De plantwerken zijn 

afhankelijk van het seizoen en zullen eerder uitgevoerd worden inde periode nov-maart 2020-2021. 

De toegangen naar het park zal na het inzaaien van het gras afgezet worden met herashekkens voor 

een 2-tal maanden, dit om het gras voldoende te laten groeien voor het betreden wordt.  

Q: Laag hekwerk 

A: We voorzien een laag hekwerk van 30cm hoog die dient als bescherming voor de beplanting, het 

ontmoedigt het betreden van de planten en houdt voetballen tegen. De bescherming bestaat uit lage 

kastanjepalen van 12cm diameter met een smalle ijzeren staaf die de palen met elkaar verbind. 

Het hekwerk is zeer transparant en wordt een 10tal cm in de lage beplanting geplaatst zodat de 

bescherming opgaat in de beplanting. 



 

Figuur 1 Referentiebeeld hekwerk 

  

Q: Betonblokken rond de beuk  

A: De 3 betonblokken dichtbij de beuk blijven behouden, dit om geen schade te veroorzaken aan de 

gevoelige wortels van de beuk bij de verwijdering van de blokken en tevens ter bescherming tegen 

verdichting. De blokken blijven steeds bereikbaar van 1 zijde aan het pad maar maken deze niet 

bereikbaar van alle kanten vanwege de boven vernoemde druk op de bodem in de nabijheid van de 

beuk. 

Q: Bloembollen 

A: In het beplantingsplan worden er bloembollen voorzien in de lage beplanting aan de randen van 

het park. 

Q: Cabines proximus 

A: De 3 cabines van proximus aan de noordingang van het park kunnen niet verplaatst worden 

binnen de aanneming van de parkaanleg. De verplaatsing zou een hele ontkoppeling van het netwerk 

betekenen met ook het verplaatsen van de leidingen waarvan dit ook impact heeft op de straten, 

trottoirs, bomen, etc. Als alternatieve oplossing naar de esthetiek van deze 3 cabines wordt het 

initiatief genomen door het buurtcomité om samen met de buurt een mooi ontwerp te maken om de 

cabines te verfraaien met een sticker. 

 


