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1. open grasveld
2. speelheuvel
3. speeltuin
4. ondiepe gracht 
5. hoofdfietspad 
6. zone toekomstige cohousing
7. bestaande groenzone
8. sanitaire zone en berging moestuinders
9. bestaande moestuinen 

projectzone
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ontwerp  / hoofdlijnen

•	 evenwicht tussen behoud fabrieksstructuur en het maken van een publiek park

•	 varentuin waar verschillende zitplekken ( stoelen ) uitnodigen tot ‘stilteactiviteiten’.

•	 bestaande moestuinzone is ingepast in het ontwerp ( afsluitbaar maar toegankelijk voor iedereen)

•	 kelder onder de moestuinzone wordt gefaciliteerd als verblijfplaats en overwinteringsplaats voor de vleermuizenkolonie.



ontwerp  / hoofdlijnen
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ontwerp  / maatregelen voor de vleermuizenpopulatie

bestaande invliegopening ( blijft behouden ) 

nieuwe invliegopening

kelder voor vleermuizen



ontwerp  / maatregelen voor de vleermuizenpopulatie

kelder van de ruïnes van La Bonne Espérance in Turnhout



ontwerp  / zone moestuinen

zone moestuinen 

•	 nieuwe vloerplaat met afwatering
•	 handpomp voor regenwaterrecuperatie 
•	 extra openingen voor publiek karakter 
•	 afsluitbaar 
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ontwerp  / zone moestuinen
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ontwerp  / zone moestuinen

bestaande toestand moestuinen zomer 2016



bestaande toestand moestuinen zomer 2016

ontwerp  / zone moestuinen



ontwerp  / deels behoud muren, kolommen en liggers

•	 Er worden openingen in de muren gemaakt om de doorwaarbaarheid en het publieke karakter van het park te kunnen realiseren. 
•	 De openingen volgen de logica van de huidige muurindelingen. 
•	 openingen - claustra - afsluitbare openingen 
•	 muren worden gebruikt voor klimplanten



de Porre in Gent 

ontwerp  / deels behoud muren, kolommen en liggers



ontwerp  / deels behoud muren, kolommen en liggers

de Porre in Gent 



ontwerp  / deels behoud muren, kolommen en liggers

Ngamwongwan huis in Bangkok door Jun Sekino



•	 Een nieuwe padenstructuur zorgt voor een goede doorwaadbaarheid om logisch onderdeel te laten uitmaken van het Bijgaardepark

•	 padenstructuur verbindt de ‘zone cohousing’ goed met het stadsweefsel. 

ontwerp / padenstructuur voetgangers en fietsers 
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ontwerp / padenstructuur voetgangers en fietsers 



ontwerp / varentuin

varentuin

•	 demping van de centrale kelder ifv volle grond

•	 een plantrijke ‘varentuin’ met een diversiteit van vegetatieve lagen: kruidlaag, 

struiklaag, tussenlaag met jonge boomveren en een boomlaag. 

•	  inheemse plantgemeenschap



ontwerp / varentuin
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ontwerp / varentuin



ontwerp / varentuin

kanaalsite Axel Vervoordt in Wijnegem



ontwerp / varentuin

kanaalsite Axel Vervoordt in Wijnegem



referentie parkstoel
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ontwerp / brandweerbaan - parkweg



BOGDAN & VAN BROECK

architectuur 

NEY&Partners BXL nv
stabiliteit

bouw van een co-housing project
beschrijving

bouwwerk gelegen aan Bijgaardepark, Gent*

site

opdrachtgever

aannemer

VK ENGINEERING nv
technieken

VK ENGINEERING nv
energie & EPB 

Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau bvba
akoestiek 

0035BIJ-Gent
projectcode & -naam

BA_0035BIJ_DB_N_4_OntsluitingNijverheidstraat-Brandweer
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landschapsarchitect

Prevebo bvba
veiligheidscoördinator

fase: definitief ontwerpschaal: 1:100
formaat:

bij@bogdanvanbroeck.com

quai au foin 55 1000 brussels | +32 2 609 00 65 | www.bogdanvanbroeck.com

Stad Gent – vierde afdeling, sectie D, nummer 164 W3 

BOGDAN & VAN BROECK ARCHITECTS bvba

1189 x 841 (A0)

Terhulpsestreenweg 181 - 1170 Brussel
ney@ney.be
+32 2 643 21 80

Guldensporenpark Building A - n4 - 9820 Merelbeke
gent@vkgroup.be
+32 9 210 31 50

Guldensporenpark Building A - n4 - 9820 Merelbeke
gent@vkgroup.be
+32 9 210 31 50

Vital Decosterstraat 67A - 3000 Leuven
info@daidalospeutz.be
+32 9 210 31 50

Ludwig Burchardstraat 13 - 2050 Antwerpen
mail@landschapsarchitect.be
-

Albert I Laan 68 - 8630 Veurne
info@prevebo.be
+32 (0)58 52 02 95

*nader te bepalen

met 3 woongroepen en een wijkgezondheidscentrum
+32 2 609 00 65

Burgerlijke Maatschap De Spore
Wittemolenstraat 124 - 9040 Sint-Amandsberg
Cohousing Biotope vzw
Halvemaanstraat 65 - 9000 Gent
Burgerlijke Maatschap Wijgaard 
Toekomststraat 63 - 8560 Wevelgem
Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg 
Land van Waaslaan 130 - 9040 Sint-Amandsberg
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ontwerp / brandweerbaan - parkweg



substraat voor grindgazon 

ontwerp / brandweerbaan - parkweg



referentie pad met grindgazon aan de zijkanten. kanaalsite Axel Vervoordt in Wijnegem

ontwerp / brandweerbaan - parkweg




