
Stadsvernieuwingsproject 

‘Ledeberg leeft’ 

 

18 december 2018 
Informatiemarkt 

heraanleg Park De Vijvers, het Adolf 

Papeleupark en de groenstrook 

langs de Adolf Van Ooteghemstraat 

 

 

 



Stadsvernieuwingsproject 

‘Ledeberg leeft’ 

 

Sven Taeldeman, 

Schepen van Stadsontwikkeling 

Rudi Coddens, 

Schepen van Openbaar Groen 

 

 

 



6 doelstellingen voor  

Ledeberg 



 



Meer en mooier groen 

 

Dhr. Jo Behaeghe 

Groendienst 

 

 



Park De Vijvers 

Aantrekkelijke toegang 

Met een speelterrein, een 

verhard sportveld en een 

hondentoilet wordt deze 

ruimte langs de Walstraat 

een aantrekkelijke inkom. 

Comfortabel fietsen en wandelen 

in de dreef 

Hier komt een verhard fiets- en 

wandelpad. 

Open bos 

Hier komt een bos met veel licht en 

doorzicht en met veel bloeiende planten 

op de grond. 

Eiland 

Het eiland blijft het terrein van de KSJ.  

Vijver en moeraszones 

De vijver krijgt een paar extra 

moeraszones. Van op de vlonders en 

zitbanken zal u het waterleven van 

dichtbij kunnen volgen. 

Nieuwe toegang langs de Rietgracht 

Hier komt een nieuwe toegang tot het park. 

Toegankelijke tuin 

De tuin van het Woon- en Zorgcentrum De 

Vijvers krijgt een petanqueterrein, een 

speelterrein en veel zitbanken. Overdag 

zullen ook buurtbewoners van de tuin kunnen 

genieten. 

Boomgaard 

De fruitbomen zullen in een 

grasveld vol bloemen staan. 

Langs het kronkelende pad komt 

een breed bloemenborder. Zoek 

gerust een plekje op één van de 

picknick- of zitbanken 

Centraal gazon 

Dit is de speelzone voor kinderen van 6 tot 

12 jaar. Er komen ook picknickbanken en 

extra zitbanken. 

Gesloten bos 

 



Moestuinieren 

- Bewoners, familie en 

mantelzorg 

- Ergo en animatie WGC 

- Velt 

- Vrijwilligers 

- Samenlevingsopbouw en buurt 

 

 

 

 



Moestuinieren 

- Toegankelijkheid 

- Rolwagenpad 

- Kippen, groot tuinhuis 

- Veiligheid 

- Mijmeren, vertoeven, vruchten   

plukken en groenten verbouwen 

- Zaaifeest, oogstfeest, tuindagen 

- Samen koken met de opbrengst 

van de teelt/ oogst  

- Relaxen op terras 

- Openstellen voor buurt, babbeltje 

slaan 

- Groentenbakken ‘up uugte’ 



Adolf Papeleupark 

Bomen in plaats van straat 

Hier wordt de Frans De 

Coninckstraat onderbroken. In de 

plaats komen er bomen en een 

wandelpad. Een dichte rand van 

struiken zal de spoorweg 

afschermen.  

Grasveld 

Rustig op een bankje 

zitten of een balletje 

schoppen. 

Avontuurlijke speelzone 

Kinderen van 0 tot 12 jaar krijgen 

hier een toffe speelplek met 

zandheuvels en boomstammen om 

op te klimmen of te balanceren.   

Vijver met moeraszone 

Aan de rand van de vijver mag 

zich een moerasje ontwikkelen. U 

zal er kikkers, salamanders en 

verschillende oeverplanten kunnen 

bekijken.  

Centrale parkzone 

Het landschappelijke karakter van het park met bomen op 

heuvels en veel doorzichten blijft bewaard. Een wandelpad zal u 

het hele park rondleiden. Onderweg kunt u uitrusten op één van 

de nieuwe zitbanken.  



Groenstrook langs A. Van 

Ooteghemstraat 

- Wandelpad aansluitend op woonerf  

   en Adolf Papeleupark 

- Infiltratie regenwater in wadi (ondiepe gracht) 

- Gevarieerde en aantrekkelijke vegetatie 

- Comfortabele zitbanken in het groen 
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Planning van de werken 

- Start van de werken:  8 januari 2019  

- Duur van de werken: ongeveer 1 jaar 

- Gelijktijdige werken op  de 3 locaties 

- 1°kwartaal 2019 

- Uitbraakwerken, grondwerken, ruimen van vijvers, rooi- en 

snoeiwerken,… 

- Aanvang aanleg funderingen, verhardingen en vlonders rond vijvers 

- 2°kwartaal 2019 

- Afwerken van verhardingen en vlonders rond vijvers 

- 3°kwartaal 2019 

- Plaatsen sport- en speelinfrastructuur 

- Inzaaien van graslanden 

- 4°kwartaal 2019 

- Beplantingswerken 

 

 

 

 



Impact van de werken 

- Werfzone zal niet toegankelijk zijn gedurende de werken. 

- Hinder op de openbare weg zal minimaal zijn. 

- De verbinding langs de De Naeyerdreef zal gedurende de werken 

zo veel als mogelijk open blijven. Enkel bij het vernieuwen van het 

wegdek in de dreef zal de verbinding voor fietsers en voetgangers 

tijdelijk omgelegd worden. 

- De toegankelijkheid naar de aanliggende bebouwing zal ten allen 

tijde gegarandeerd zijn.  
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