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Vernieuwd en groter Baudelohof volledig open
voor publiek
Na twee jaar werken steekt de Baudelohof, zoals het Baudelopark officieel heet, in

een nieuw kleedje. Het park is 44 procent groter, er werd nieuw groen geplant, er

is een nieuw speelterrein en er zijn nieuwe paden. Meest opvallend is dat de

Baudelokaai verlaagd werd en nu deel uitmaakt van het park. Vanaf zondag 3 juli

is het Baudelopark volledig toegankelijk.

Sinds september 2020 is er hard gewerkt aan het Baudelopark. Het park is voortaan een stuk

groter: de speelkoer van het Secundair Kunstinstituut aan de Ottogracht maakt nu buiten de

schooluren deel uit van het park. Ook de Baudelokaai, die een verlaagde kade kreeg, is mee

opgenomen in het park. Gent heeft er zo een aangename plek aan het water bij.

Een park in het hart van de stad in één klap 44 procent groter maken, dat
gebeurt niet elke dag. De Baudelohof heeft het nu allemaal: nieuwe, jonge
beplanting en oude, majestueuze bomen, een wijs sportveld en zalig veel
plaats om te flaneren en te verpozen. Nu eerst Gentse Feesten, eind deze
zomer komen er nog zitbanken en een grote speeltuin bij.
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen
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Alle grindpaden zijn vervangen door betonnen fiets- en wandelpaden, er is een nieuw

speelterrein en er werd nieuw gras ingezaaid. Er werden ook nieuwe planten en struiken

aangeplant. Vanaf zondag 3 juli 2022 is het volledige park toegankelijk voor iedereen, ruim op

tijd voor de Gentse Feesten. Na de zomer volgt dan een periode waar er opnieuw geplant en

ingezaaid wordt waar nodig.
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De verlaging van de kade is een echte meerwaarde voor het park. Het brengt
het water terug in de stad. Dit wordt voor de Gentenaars vast een nieuwe
favoriete plek. Nu er enkel voetgangers en fietsverkeer passeert, biedt het park
nog meer rust en groen dan ooit voorheen.
— Filip Watteeuw, schepen van Openbare Ruimte



https://persruimte.stad.gent/images/435018
https://persruimte.stad.gent/images/435016
https://persruimte.stad.gent/images/435009
https://persruimte.stad.gent/images/435008
https://persruimte.stad.gent/images/435007
https://persruimte.stad.gent/images/435004


Na de Gentse Feesten staan er nog wat afwerkingen op het programma. Zo moeten er onder

meer nog zittingen met leuningen komen op de betonplinten, komt er nog hekwerk naast het

basketbalveld en moet ook het grote speeltoestel nog geplaatst worden. Op het schoolplein

komen bovendien nog fietsrekken en de trappen aan de kade krijgen nog noppen om blinden te

geleiden.
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