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Horenbault 1619 (1900)  (21 Keeremelkbrug(ghe), 58 Grau susters St. Jacobs) 
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Grondplan van de Abdij van Baudelo en van het klooster van de Engelse jezuïeten (1773) 
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Baudelohof (voor 1850) met links de orangerie van arch. Roelandt en rechts de broeikassen met 

schoorsteen. In het midden de poort naar de Oudevest 
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primitief kadasterplan ca 1835 
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Grondplan en voorgevel van de grote orangerie n.o.v. arch. Van Hoecke (ca 1850) 
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A. Heins 1885: Zicht op de ingang van het Baudelohof vanuit de waterloop tot ca 1910) 
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Gentse feesten zorgt voor animo in een park maar vormt ook een grote belasting 
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maximalisatie van het parkgevoel 
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een groene kern 
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visueel en fysiek herenigen van de twee parkdelen 
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inzetten op de kwaliteit van bestaande en toekomstige gevels 
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