
Minnewaterpark
het bekendste park aan de Lake of love 

Ontwerp



Bestaande toestand



Voorontwerp

ggk CBS d.d. 13/07/2020 



Bevraging (12/2020 - 10/01/2021)

1. Vernieuwen paden

2. Nieuw wandelpad richting Colettijnenhof

3. Nieuw wandelpad naar het Minnewater

4. Dolomietpaden worden graspaden

5. Kasteel ‘t Fraeyhuis in beeld

6. Meer bebloeming in het park

7. Nieuwe ontmoetingsplaats creëren

8. Nieuwe zithoek aan het water



Resultaten => programmapunten

1. Vernieuwen paden

Resultaten
• Akkoord: 17
• Niet akkoord: 3

• Opmerkingen: 22
• Aanduiding of en waar er mag gefietst worden;
• De bedekking van de paden met het gele ‘parkgoud’ vind ik goed; …

Programmapunt
De paden worden conform het advies van Onroerend Erfgoed heraangelegd in dolomietverharding met 
aandacht voor de afwatering wat ook de wens van de stad is, dolemietpaden komen ook voor in onze andere 
Brugse parken (Koningin Astridpark, Graaf Visartpark, en ook onze Vesten zijn in dolemiet)



Resultaten => programmapunten

2. Nieuwe wandelpad richting Colletijnenhof

Resultaten
• Akkoord: 14

• Met verkeersdrempels om koersen te vermijden; …

• Niet akkoord: 10
• Bewoners Colettijnenhof vrezen voor drukte en overlast;
• Open ruimte wordt momenteel gebruikt door scholen en sporters;
• Versnippering van het park; …

• Opmerkingen: 11
• de hoogte van het brugje, dat toegang geeft tot het Colettijnenhof, afstemmen op de hoogte/niveau van het pad 

zodat het vlotter bruikbaar is voor mensen met een rolwagen (op zelfde niveau brengen);
• mensen komen naar het park om te wandelen, dus niet nodig dat paden de aller kortste looplijn volgen; …

Programmapunt
Het wandelpad wordt niet aangelegd om overlast te vermijden en om het grasplein niet te versnipperen gelet 
op de opmerkingen en niet akkoord gaf dit de doorslag .



Resultaten => programmapunten

3. Nieuw pad naar Minnewater

Resultaten
• Akkoord: 22

• Hopen dat er zo meer sociale controle is in deze minder attractieve zone;
• Zicht op het water is heel belangrijk en geeft rust; …

• Niet akkoord: 6
• Opsplitsen van de graszone;
• Het is juist leuk dat dit een minder toegankelijke, rustige  plek is; …

• Opmerkingen: 11
• Een nieuw pad zal de enige zone voor recreatief-competitieve sportbeleving (want rechthoekig omzoomd door 

hagen en bomen) halveren. Wellicht kan de nieuwe zone even goed ontsloten worden via de bestaande paden (de 
rode pijlen naast het water);

• Het oorspronkelijk park respecteerde de parkstructuur van het kasteel van Fraeys, met zijn leilinden en 
plantsoenen; … 

Programmapunt
Het nieuwe wandelpad wordt meer verschoven naar de zijde van het heestermassief om het open grasplein 
niet te versnipperen maar de zichtas naar het water en zone aan het water worden gesmaakt



Resultaten => programmapunten

4. 2 dolomietpaden kant Vesten worden graspaden

Resultaten
• Akkoord: 21

• Goed voor de bomen;
• Ontharding van de bodem is belangrijk; …

• Niet akkoord: 4
• Modderig bij regenweer;
• Al de huidige dolomietpaden worden bewandeld;
• Gras is niet aangenaam om op te wandelen;
• Minder comfortabel voor de rolstoelgebruikers en kinderwagens; …

• Opmerkingen: 11
• Een looplijn in een park is niet steeds de kortste weg, mensen wandelen in een park om te bewegen en te 

genieten, niet om ergens rapper aan te komen; …

Programmapunt
Deze dolomietpaden worden heraangelegd in verhard gazon zodat ze begaanbaar blijven.



Resultaten => programmapunten

5. Kasteel ‘t Fraeyhuis in beeld

Resultaten
• Akkoord: 3

• Goed voor de bomen; 
• Ontharding van de bodem is belangrijk; …

• Niet akkoord: -

• Opmerkingen: 1
• Een looplijn in een park is niet steeds de kortste weg, mensen wandelen in een park om te bewegen en te 

genieten, niet om ergens rapper aan te komen.

Programmapunt
Merktegels (voorzien van QR-code met info) plaatsen op de hoekpunten van het voormalige kasteel.



Resultaten => programmapunten
6. Meer bebloeming in het park

Resultaten
• Akkoord: 36

• Aandachtspunt voor de toekomende toeristen;
• Bloemen voorzien die bijen aantrekken;
• Eventueel grote (wegneembare) bloembakken; …

• Niet akkoord: 11
• Geen bomen / hoge heesters aanplanten voor de huizen Colettijnenhof;
• Liever een wilde bloemenweide (biodiversiteit); …

• Opmerkingen: 32
• Jammer dat alles door de festivals (Feest in het Park en het Cactusfestival) vernietigd wordt;
• Iedereen die het park kent, mist de bloemen van vroeger;
• Vervang het dambordplein door een creatieve bloemenoase; …

Programmapunt
Meer bebloeming voorzien in het park door de aanplant van bloembollen, éénjarigen, vaste planten en 
bloeiende bomen. 



Resultaten => programmapunten
7. Nieuwe ontmoetingsplaats creëren
Resultaten

• Akkoord: 12
• Voor FIP en Cactusfestival;
• Dambord is aan vernieuwing toe;
• Nu gevaarlijke situatie voor spelende kinderen;
• Tafeltjes zijn afgeleefd; … 

• Niet akkoord: 17
• Bewoners van het Colettijnenhof vrezen voor overlast en wensen geen ontmoetingsplein zo 

dicht bij de woningen; 
• Het verzonken dambord heeft wel iets; …

• Opmerkingen: 17
• Denk ook aan de veiligheid van de bezoekers en kinderen met die vijver;
• De banken, zitjes of tafeltjes moeten vooral uitgewerkt worden in een duurzaam materiaal dat goed bestand is 

tegen vocht, vorst, … en vandalisme; …

Programmapunt
Aanleg van een welkomstplein op ruime afstand van de woningen voor het onthaal van bezoekers komende 
vanaf de Bargebrug. Dit welkomstplein werd aangepast en versoberd alsook de vorm werd aangepast (komt 
terug in andere plein : halve ellipsen)



Resultaten => programmapunten

8. Nieuwe zithoek aan het water
Resultaten

• Akkoord: 16
• Akkoord mits dit ook het nieuwe ontmoetingsplein wordt; …

• Niet akkoord: -

• Opmerkingen: 18
• voldoende banken voorzien aan het water;
• dit plein ook vlot toegankelijk maken voor de oudere Bruggelingen die daar zullen komen genieten;
• Zorg ervoor dat het geen afgesloten zitplek wordt maar voldoende open zodat de sociale controle mogelijk blijft;
• De nieuwe zitplek mag geen vrijbrief worden om laakbare activiteiten te stellen (geluidsoverlast, druggebruik) 

zoals in het Astridpark. Het fundamenteel karakter van het Minnewaterpark als stilteplek moet behouden blijven;
• Waarom een brug maken als het toch een droge beek is; …

Programmapunt
Aanleg van een ontmoetingsplein aan het Minnewater met aandacht voor zichtbaarheid en toegankelijkheid. 



Ontwerp

Heesters verwijderen -
> zicht op gracht: gras 
& oeverbeplanting

Drinkwaterfontein

Vaste planten

Dolomietpaden 
worden graspaden

Bomen (kerselaars)

Ontmoetingsplein 
met petanque

Trap voorzien van 
anti-sliplaag

Ruimen waterlopen

Te behouden 
kussershoekje

Vaste plantenborder

‘Geluiden begraven 
in het park’

Verbreden dolomietpad
naar 3.0 m

Welkomstplein met 
zitbanken en 
bloembakken

Trap voorzien van 
anti-sliplaag/strips

Merktegels
Kasteel ‘t Fraeyhuis

Helling voorzien van 
anti-sliplaag



Welkomstplein

1.

2.

4.

3.
5.

6.

IJsputbrug

1. Vaste bloembak met 
zitelement

2. Gebogen zitbank 
(wegneembaar)

4. Bloembak 
(wegneembaar)

5. Gebakken 
straatstenen 

6. Merktegel

3. Drinkwater-
fontein



Ontmoetingsplein

IJsputbrug

1. Gebogen zitbank 
(wegneembaar)

2. Petanque

4. Kerselaars

6. Gebakken 
straatstenen

5. Dolomietverharding

3. Brug

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Bebloeming
Bloembollen Eenjarigen

wegneembare bloembakken

vaste bloembakken

Verwilderingsbloembollen

Bloei: februari - maart

Vaste planten

zijde Colletijnenhof

zijde kasteel

perken



Zitelementen
Vaste zitelementen Verplaatsbare zitelementen

Ligstoeltjes

stoeltjes
Aan vaste bloembakken

Zitbank

Rond bomen en randen plein (wegneembaar)

Schommelstoeltjes
Zwanehalszitbanken (wegneembaar)

Picknickbank



Afsluiting

1.

2.

1. Brugje Colletijnenhof
- poort: vrije breedte 1,50 m
- hoogte: 1,25 m

2. Ingang zijde 
Arsenaalstraat
- poort: vrije breedte 3,00 m
- hekwerk: 6 lm
- hoogte: 1,50 m



Toegankelijkheid
Minnewaterpark - vesten

1.

1. Luie trap

2. IJsputbrug

3. Helling naast het 
water

2.

3.



Toegankelijkheid
1. Luie trap 

• Helling: 12 – 13% + treden

• Materiaal: kasseien

• Moeilijk begaanbaar

• Glad door materiaal (kasseien) + schaduw en bladval

• Voorzien in het dossier:

• heropvoegen kasseien (onkruid)

• voorzien van anti-sliplaag

2. IJsputbrug
• Helling: 15 – 16% + treden

• Materiaal: hout

• Voorzien in het dossier:

• Voorzien van anti-sliplaag en anti-slip strips

3. Helling
• Helling:  9 – 10% 

• En treden

• Materiaal: betonstraatstenen

• Toegankelijk voor personen met een beperking maar 
hellingsgraad is te groot en er zijn geen tussenbordessen

• Voorzien in het dossier:

• voorzien van anti-sliplaag

1.

2.

3.



Evenementen
Cactus



Evenementen
FIP



Evenementen
Nutsvoorzieningen

Elektriciteit
• Park: 250A -> aftakpunten met 63A stekker en 2St 32A stekker
• Podium: nu aanvoer van 400A (2 generatoren die parallel draaien -> hot standby systeem) -> 

moeilijk te realiseren met vaste aansluiting. 
• Arsenaalstraat: 125A (3x400V+N+PE)
• Bargeplein: bestaande 63A aanvullen met 250A  - te verdelen in 2 stekkers van 125A eventueel 

aangevuld met een stekker van 63A en 2 stekkers van 32A

Internet
• 3 punten in het park met vaste internetverbinding

Water
• Aftappunten gecombineerd met lozingspunten voorzien in de verschillende zones:

• Back-stage restaurant
• Lange Bar
• Korte Bar
• Skybar

Verlichting
• Brugse lantaarns met LED-verlichting


