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 - herinrichting Maaltebruggepark tot een portaal binnen de groenpool Parkbos

 - programma: opmaken van een inrichtingsplan en uitvoeringsdossier, het opstellen van de 
beheerrichtlijnen volgens HPG (Harmonieus Park & Groenbeheer) en de interne en externe 
communicatie

 - opdracht met toepassing van de wet op de overheidsopdrachten

 - winnend project na een offerteaanvraag
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Het nieuw parkontwerp is het resultaat van een onderzoek van 
de historische, fysisch, biotische en abiotische elementen die 
beeldbepalend zijn en het huidige park vormgeven. Dit werd 
aangevuld met de nieuwe noden en wensen om het park niet 
alleen te beschouwen als een op zichzelf staand groenobject, 
maar te kaderen in het groter geheel van het parkbos.

Wat betreft de historiek van het park kunnen we concluderen 
dat een groot deel van het bouwkundig patrimonium nog geheel 
of gedeeltelijk aanwezig is en nog steeds een prominente plek 
inneemt in het park. Het parkontwerp is doorheen de jaren 
verschillende malen herdacht zowel fysiek, vormelijk als in de 
wijze waarop het beheer werd gevoerd.

Al deze ingrepen hebben hun invloed op de zuiverheid en 
de leesbaarheid van het park in zijn verschijningsvorm. Het 
doel van de hedendaagse ontwerpfilosofie is niet het park te 
historiseren en terug te herstellen in zijn meest zuivere vorm. 
Echter de resterende ontwerpelementen die bepalend zijn voor 
het typerende landschapsbeeld grijpen we aan om het nieuwe 
parkontwerp te voeden.

Bij de opdracht kwam de uitdrukkelijke wens naar voren om 
het park de functie ‘portaal van het parkbos’ mee te geven; en 
dit heeft zijn invloed op de locatiekeuze van de verschillende 
ontwerpelementen.
Deze portaalfunctie werkt op het hogere schaalniveau. 
Bezoekers van het parkbos komen toe in ‘het portaal’, worden 
geïnformeerd, kunnen gebruik maken van de verschillende 
faciliteiten zoals fiets(herstel) punt, drankgelegenheid en sanitair 
en zetten hun reis verder doorheen het parkbos.

Daarnaast heeft het Maaltebruggepark tevens een rol 
als wijkpark te vervullen. Bij de inrichting van het wijk- of 
buurtpark ligt de nadruk op het verblijfskarakter. Het inrichten 
van verschillende deelruimten met telkens een andere 
invalshoek zorgt voor verassing en ontdekking. Een duidelijke 
en comfortabele padenstructuur biedt de mogelijkheid tot 
het maken van een wandeling langsheen de verschillende 
deelruimten of joggen in een aangename en verassende  groene 
omgeving.

Deze meerlagige ontwerpvisie zorgt ervoor dat het 
Maaltebruggepark een interessante en levendige plek wordt waar 
zowel de lokale gebruiker als de bezoeker van het parkbos zich 
op een behagelijke manier thuis kunnen voelen.
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masterplan wijkpark, structuurschets ‘bundeling’
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