
Bloemekenspark een ‘stadsjungle’ in Gent 

projectfiche  
ism. Grontmij • datum: 2010 – 2015 voorlopige oplevering fase 1 • 
opdrachtgever: stad Gent •. 
 
situering 
Het Bloemekenspark heeft een oppervlakte van 3,3 ha en moet gaan  
functioneren als een buurt- en wijkpark.  
Het park is gelegen in verstedelijkte omgeving  in het noorden van Gent 

troeven 

•  De 19de eeuwse pittoreske parktuin: met een aantal 
monumentale solitaire bomen, oude heestermassieven, stinzenflora. 
en een kleine kelder en een betonnen vijver. 

•  De verwilderde boomgaard met een verwilderde ligusterhaag en 
oude hoogstammige fruitbomen. Helaas in slechte conditie. 

•  Het centrale moeras (slenk) open water met moerasvegetatie en 
vrij grote wilgen. Met aan weerskanten een verwilderde ligusterhaag. 

•  Twee imposante Italiaanse populieren tussen de centrale 
moeraszone en het huidig sportveldje 

•  Een natte ruigte met wilgenstruweel en een bramenruigte (tussen 
Brandweer en het huidig sportveldje). 

•  De huidige sfeer van stadsjungle. 
•  De Lieve. en een boeiende gegeven is de ‘zijarm’ van de Lieve. 
•  Ten noorden van het FNO gebouw zijn er boszones met mooi 

uitgegroeide bomen, een meidoornhaag en enkele open 
kruidachtige zones.  

de vroegere directeurstuin 
datum onbekend na WO II? 

foto FNO en de volkstuintjes 
foto: Prosper De Smet 1920 

foto  stadsjungle 2010 (bestaande toestand) 



Bloemekenspark een ‘stadsjungle’ in Gent 

visie algemeen 
-  een fiets- en wandelnetwerk met aansluiting op de lokale 

fietsroutes 
-  natuur als basislayer 
-  verbinden van de verschillende groenzones 
-  park integreren in de FNO site en de nieuwe woonwijk 
-  knipoog naar de geschiedenis 
-  park voor jong en oud 

speelnatuur 
open en beboste zone 
speelheuvels 
speelaanleidingen 
picknick 
terras-kaders 
.... 

verlaagde wandel-, speel- 
zitstrip 

waterpark 
moerasachtige zone met 
ruigte kruiden 
en natuurrijk bos 

de fruitige wildernis 
boomgaard met 
picknickplekken 

pittoreske parktuin 

kindernis 
& sport/buurtplek 

Visie: structuurplan -praatplan 

landschappelijk 
herstel Lieve 

terreinbezoek met bewoners en 
stadsdiensten: toetsen praatplan 
- 2010 

Opening mei 2015: avonturen spel in stadsjungle 

participatie 



Bloemekenspark een ‘stadsjungle’ in Gent 

Toegang Roggestraat Speelplek kleintjes Wens om te kunnen voetballen met speelse doelen 

Terrasjes in het bos Vlonder doorheen het moerasbos Bospad  

Aanleg fase 1 - 2015 


