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Situering
Twee nieuwe wijken met nieuwe bewoners en een braakliggende groene zone, waar nog van alles mogelijk is.
De bestaande ruimtelijke en sociale context van een vrij klassieke verkaveling bewoond door mensen die elkaar nog niet allemaal
kennen en veelal gewend zijn voor elke verplaatsing de auto te nemen. In beide wijken zijn fietsdoorsteken voorzien.
De opdracht bestaat erin een kwaliteitsvolle publieke ruimte te ontwikkelen samen met de bewoners. Het openbaar domein van
de 2 verkavelingen moet als verblijfsruimte voor de bewoners ingericht worden met natuurrijke speelplekken voor kinderen,
zitplekken, ruimte om in het gazon te zitten, te picknicken, ….
Merelput
–
olifantenpaadje
wandeverbinding

Open en ongebruikte zone
natuur

Gracht zonder belevingsbiodiversiteit verhogen

Merelput – afbakening van de publieke groenzone
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Spinsterhof – afbakening van de publieke groenzone

>

>

fiets-

diversiteit en

en natuurwaarde >

Kansen voor bomen in de wijk
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Overstromingsgevoelige zones in Merelput

Zoeken naar complementariteit met bestaande buurtpleintjes

Visie
Algemene ontwerpprincipes
samen ontwerpen: een buurtpark voor en mét de bewoners
De beide groenzones liggen centraal in de woonwijken en bieden kansen tot verbinding en ontmoeting. Samen met de bewoners
worden de sterktes en potenties van de plek benut, om de groenzones echt te laten werken in de buurt.

meerschalig en meerlagig
Meerschalig ontwerpen brengt groene ruimten in relatie met hun omgeving. De kleine groenzones van Merelput en Spinsterhof
passen in een ruimer schaalniveau met aandacht voor (trage) verbindingen, doorsteekjes, de waterstructuur, groenstructuur,
spreiding en aard van de bestaande groen/skate/speelterreinen in de gemeente,…

meervoudig ontwerpen
Bij meervoudig ontwerpen wordt rekening gehouden met allerlei individuen en groepen, die hun stempel drukken op de publieke
ruimte. De groenzones worden daarom multifunctioneel en flexibel ingericht. Alle leeftijden komen er aan hun trekken, en niet
alles is al vooraf bepaald. Er blijft ruimte om flexibel verder in te vullen of aan te passen naargelang het (toekomstig) gebruik.

klimaatgericht ontwerpen
Klimaatgericht ontwerpen wordt als overkoepelende insteek gehanteerd, een integrale benadering. In overleg met bewoners
wordt nagedacht over de inrichting van de publieke ruimte in de wijk, met in het achterhoofd het streven naar een
klimaatneutrale samenleving. Concreet gaat het dan over het versterken van de water- en groenstructuur, het in de watten
leggen van de voetgangers en fietsers terwijl de ‘auto als gast’ wordt gedoogd. Het gaat over het maximaliseren van de kansen
voor regenwaterinfiltratie, het beperken van verharding, en het voorzien van meer schaduwbomen in de wijk. Bij de
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materialenkeuze is er aandacht voor duurzaamheid (herbruik van materialen, lokale en niet chemisch verduurzaamde
houtsoorten etc.).

Groenzone Spinsterhof: ‘het kleine ontmoeten’
•

•
•
•
•

Centrale ontmoetingsplek waar bewoners elkaar kunnen treffen, en kleine buurtactiviteiten kunnen organiseren:
gazon met (verplaatsbare) picknicktafels, vaste palen waar occasioneel een schaduwzeil kan opgehangen worden,
eenvoudig een bar kan gemaakt worden, hangmatten kunnen opgehangen worden, een feestelijk vlaggenlint of
lampjessnoer. Centraal op het gazon een kleine verharding waar occasioneel een vuurkorf kan geplaatst worden. Een
speelheuvel sluit aan bij het gazon, door eenvoudige zittreden te plaatsen wordt een amfitheater gecreëerd uitkijkend
naar de ontmoetingsruimte. Boomstammen vormen klauteraanleidingen. De heuvel wordt op 1,25m afgetopt met
bovenin een zandkuil, dit wordt vast het favoriete plekje van enkele buurtkinderen en jongeren. Om inkijk in de
aanpalende tuinen te vermijden, worden struiken, bomen en bufferstruweel voorzien.
Petanqueveldje op expliciete vraag van bewoners, met de afmetingen van de buurttent. Het huidige gazon wordt
vervangen door kleurrijker en natuurrijker hooiland, bloeiende en fruitige struiken, lentebloeiende verwilderingsbollen.
Schaduwbomen in de wijk: voorstel voor extra straatbomen, mits voldoende ondergrondse wortelruimte. Extra
hoogstammige straatbomen hebben ook een verkeersvertragend effect, bieden verkoeling in warme zomers, en een
groener uitzicht van de hele wijk. Om schaduw te bieden, dienen de bomen zo weinig mogelijk gesnoeid te worden.
Kleinschalige voorzieningen: ruimte voor opstellen buurttent is er ook op de verharding van de kop van de straat.
Enkele fietsenstaanders, levende wilgenbouwsels (te bouwen samen met buurtbewoners, kinderen), een speeltafel.
Ruimte voor water: afschuinen van de steile oevers waar mogelijk nl. in de oeverstrook ten zuidwesten van de
ontmoetingszone, en deels ook de oeverzone die aansluit bij het petanqueveldje.

Ontmoeten en ruimte voor buurtactiviteiten

Zitrand tussen petanqueveldje en hooiland

Vaste palen of ‘pergola’ rond ontmoetingsplein

Hangmatten in het groen - rust

Spelprikkels en speelreliëf

Spelprikkels – Groene Gordel Brugge – Fris in
het landschap ism Studio Basta

6

fris in het landschap

Speeltafel als zit- en speelaanleiding –
Nieuwland Zwijndrecht – Fris in het landschap

Avontuurlijke oversteek in oeverzone

Klimaatbomen in de wijk

Groenzone Merelput: vlakbij water & natuur
•

•
•

•
•
•
•
•
•
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Centrale ontmoetingszone met fruitbomen, tussen een speellandschap, waar bewoners elkaar kunnen treffen, samen
eten aan een grote picknicktafel, een spelletje pingpongen, ... De speelheuvels die palen aan de open
ontmoetingsruimte worden ingericht met klauter- en chill-aanleidingen zoals een avontuurlijke klim-, hang,zitconstructie, spannend voor zowel tieners als voor kinderen.
Het huidige olifantenpaadje wordt een effectieve wandel- en fietsverbinding in cementbetonverhading.
De centrale waterloop (in beheer van de Polder) met momenteel weinig belevings- en natuurwaarde. Door de oevers
te verflauwen en in te zaaien met een gepast wilde bloemenmengsel, kan deze een belangrijke natuurrijke ader worden
van de wijk. Een getrapte vlonder nodigt uit tot ontdekken van beestjes in het water (zowel in winter als in zomer blijft
het water op die manier bereikbaar), maar is ook een ideale plaats om te mijmeren aan het water.
Er is veel aandacht voor rust en natuur: her en der zijn rustige zitplekjes in het groen: een kring van zitstammen,
een zit- & speeltafel onder een schaduwrijke boom, een zitbank in een fruitnisje, …
Tussen de bloemen en het lange gras (hooiland) zijn open plekken van kort gemaaid gazon: een speelveldje ideaal
voor een spelletje Kubb, een zitnis, een kleine ontmoetingsruimte aan het water, ….
Schaduwbomen in de wijk: voorstel voor extra straatbomen, mits voldoende ondergrondse wortelruimte. Extra
hoogstammige straatbomen hebben ook een verkeersvertragend effect, bieden verkoeling in warme zomers, en een
groener uitzicht van de hele wijk. Om schaduw te bieden, dienen de bomen zo weinig mogelijk gesnoeid te worden.
Kleinschalige voorzieningen: Enkele fietsenstaanders, levende wilgenbouwsels (te bouwen samen met
buurtbewoners, kinderen), een speeltafel, een robuuste pingpongtafel.
Een mini-bosje (hakhout) met eetbare planten, waar je kampen kunt bouwen, en vruchten kunt plukken. Een klein
foodforest in de achtertuin.
Speelse wegmarkeringen in verschillende kleuren om op een creatieve manier meer veiligheid voor fietsers en
wandelaars te bieden ter hoogte van een veel gebruikte oversteek.

fris in het landschap

Wandel- & fietsverbinding – Neerland Wilrijk –
Fris in het landschap ism Sweco

Flauwe natuurrijke oevers- Overmeers Gent –
Fris in het landschap

Zitplek onder wilgenkoepel – Tuinen van
Appelterre (Nederland)

Klauter- en chillconstructie voor kinderen én
tieners – De Marionetten, Kortrijk

Lummelbank voor kleine en ‘grote lummels’

Ontmoeten - grote picknicktafel – Neerland,
Wilrijk – Fris in het landschap ism Sweco

Getrapte vlonder: ontdekken, mijmeren, … Bourgoyen Ossemeersen Gent

Duikelrekken – Waldorfschool in Freiburg

Kampen bouwen in het hakhoutbosje – De
Groene Long, Kuurne – Fris in het landschap
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Materiaal
verharding (minimaal)
Spinsterhof – centraal verhard ‘rondje’
Herbruik blauwe hardsteen borduren of veldborduren (te recupereren uit opbraak)
Fundering in steenslag
Spinsterhof – petanqueplein
Dolomiet halfverharding
Fundering in steenslag
Merelput – fiets- wandelverbinding
Cementbetonverharding
De fundering in steenslag
Merelput - wieltjesprikkel
Cementbetonverharding aansluitend op bestaande verharding, en element in beton
Fundering in steenslag
Merelput – wegmarkeringen
Beschilderen oversteekplaats fietspad d.m.v. thermoplastische wegmarkeringen of 2-componenten markeringen koud plastisch
(cfr. www.markingsolutions.be)

Herbruik blauwe hardsteen borduren met open
voeg

Speelse wegmarkering

Of kindertekeningen als aanduiding speel- en
ontmoetingsplek langs de weg

speelconstructies
Speelconstructies zijn vervaardigd uit Robinia hout (Europees, zonder verduurzaming, natuurlijke groeivorm)
Ook recuperatie van boomstammen (uit windval of kappingen) als eenvoudige speelaanleidingen nl. liggende stammen
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Speeltafel als zit- en speelelement

Liggende stammen als eenvoudige
speelaanleidingen, afbakening, …

Eenvoudige boomstam over grachtje als
uitdagende oversteek

constructies en meubilair
Zitbanken en picknickbanken
standaard model gemeente Lochristi
Merelput - robuuste picknicktafel met banken,
in Robinia-hout, lengte 5m, en gegalvaniseerd staal
Merelput - vlonder
in gerecycleerde kunststof
Merelput en Spinsterhof – fietsenstalling
Robinia-hout of Kastanje, en metalen buis (warm bad verzinkt)

Lange robuuste picknicktafel voor ontmoeting

Getrapte vlonder – dicht bij het water

Fietsenstalling – multifunctioneel en natuurlijk

Beplanting
Cfr. beplantingsplan
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BOMEN
De bomen moeten zowel ondergronds voldoende groeiruimte hebben en moeten bovengronds vrije ruimte hebben om uit te
groeien tot volwassen bomen zonder ingrijpende snoeiwerken. Bij de boomsoortkeuze is rekening gehouden met de bestaande
bodem, speelwaarde en meerwaarde voor biodiversiteit (vogels, insecten…). Er wordt voorkeur gegeven aan inheemse soorten.
Om een gevarieerd eindbeeld te verkrijgen worden zowel meerstammige, laagstammige en vrij uitgroeiende hoogstambomen
voorzien, naast knotbomen en bosjes die als hakhout worden beheerd.
Hoogstam bomen maat 12/14
- Salix babylonica pendula (Treurwilg) aan de waterkant
- Tilia cordata (Winterlinde)
- Quercus robur (Zomereik)
- Alnus glutinosa 'laciniatia' (Zwarte els, var. geschikt als straatboom)
- Ulmus laevis (Fladderiep)
- Robinia pseudoacacia (Valse acacia)
- Juglans regia (Walnoot)
- Aesculus x carnea (Rode paardenkastanje)
Hoogstam fruitbomen maat 12/14
- Malus 'Red Sentinel' (Sierappel)
- Prunus avium 'Schneiders Späte Knorpelkirsche' (Kerselaar)
- Prunus avium 'Bigarreau Napoleon' (Kerselaar)
- Prunus domestica insititia 'Prune de Prince' (Mirabel of Kroosjespruim)
- Malus domestica ‘Gloster’
Halfstam fruitbomen maat 10/12
- Prunus avium 'Gelbe Scheiders Späte Knorpelkirsche (Gele Kerselaar)
- Mespilus germanica meerstammig (Wilde mispel)
Meerstammige bomen maat 150-200
- Cornus mas 'Jolico' (Gele kornoelje, var. met eetbare vruchten)
- Castanea sativa (Tamme kastanje)
- Salix caprea (Boswilg)
- Cydonia oblonga (Kweepeer)
Solitaire struiken maat 120/150
- Corylus avellana (Hazelaar)
- Prunus padus (Inheemse vogelkers)
- Prunus avium (Boskers, meerstammige struikvorm)
De bomen en solitaire struiken worden beschermd met drie boompalen waarop dwarsplanken bovenaan bevestigd.
Het plantgat wordt van een gietrand talud voorzien en met boomschors bedekt. Er wordt per boomplantgat voldoende compost
ingewerkt.
Knotbomen en houtkant
- Alnus glutinosa (Zwarte els) (als knotboom maar ook als houtkant)
- Salix alba (Schietwilg)
- Fraxinus excelsior (Gewone es)
- Quercus robur (Zomereik)
Hakhout bosgoed maat 60/90
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-

Ulmus glabra
Castanea sativa
Corylus avellana
Fraxinus excelsior
Prunus padus
Salix elaeagnos rosmarinifolia
Cornus mas
Alnus glutinosa
Sambucus nigra

STRUWEEL
Bufferstruweel, bessenstruiken en bloesemheggen met bloeiende en fruitdragende soorten
Bessenstruiken containerplanten:
- Ribes nigrum ‘Jet’ (Zwarte bes)
- Ribes rubrum ‘Jonkheer van Tets’ (Rode aalbes)
- Ribes ‘Josta’ (Jostabes)
- Rubus fruticosus ‘Thornless evergreen’ of ‘Hull thornless’ (Doornloze braambes)
- Rubus idaeus ‘Autumn bliss’, ‘Glenn ample’ of ‘Polka’ (Framboos)
- Rubus ‘Taeyberry’ (Taeybes)
- Cornus mas ‘Jolico’ (Gele kornoelje, var. met eetbare vruchten)
- Ribes sanguineum (Rode ribes, voorjaarsbloeier geen eetbare vruchten)
Struikvormige laagstammige fruitbomen in struwelen, plantmaat 06-08 b.w.:
- Prunus insititia (Kroosjespruim)
- Mespilus germanica (Wilde mispel)
- Cydonia oblonga (Kweepeer)
Bosgoed maat 60/90 b.w.:
- Prunus spinosa (Sleedoorn)
- Sambucus nigra (Gewone vlier)
- Cornus mas (Gele kornoelje)
- Crataegus monogyna (Eenstijlige meidoorn)
- Salix elaeagnus rosmarinifolia (Rozemarijnwilg)
- Prunus padus (Inheemse vogelkers)
- Cornus sanguinea (Rode kornoelje)
- Rosa canina (Hondsroos)
HAGEN
haagplantsoen maat 60/90, voor kort te scheren hagen
- Acer campestre
- Carpinus betulus
- Ulmus minor
De hagen worden beschermd met kastanjepalen om de 2m en gladde draad.
KRUIDLAAG: VASTE PLANTEN, WILDE BLOEMEN EN GRASSEN
Met dit ontwerp willen we de biodiversiteit verhogen en een rustgevend natuurrijk beeld in de verkavelingen brengen.
Tegelijkertijd mag dit de beheerintensiteit en de milieukost niet verhogen, wel integendeel! Intensief gazonbeheer wordt enkel
voorzien waar nodig omwille van het gebruik, extensiever hooilandbeheer wordt voorzien waar mogelijk.
HOOILANDZONES: INZAAI BLOEMENMENGSEL EN AANPLANT BOLGEWASSEN
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Op bepaalde plaatsen zullen wilde bloemenmengsels ingezaaid worden. De bloemenmengsels zijn volledig samengesteld uit
inheemse, wilde soorten. Voor een extra kleurrijk en bloemrijk resultaat in de eerste jaren na inzaai, wordt op bepaalde plaatsen
aangevuld met een akkerbloemen mengsel van eenjarigen. Op bepaalde goed zichtbare plaatsen wordt aangevuld met aanplant
van bolgewassen (verwilderingsbollen).

Kleurrijke bloei in goed beheerd hooiland, meer
dan tien jaar na inzaai – Nieuwland – Fris in het
landschap

Huidige vegetatie met kansen – vrij open
schrale bodembedekking in zone nieuwe
fietsdoorsteek Merelput

Weelderige bloei in het vroege voorjaar met
verwilderingsbollen (hier Boerenkrokus)

Oeverzones die afgeschuind worden en waar de bestaande graszode wordt afgeplagd, worden ingezaaid met een mengsel voor
natte tot vochtige, min of meer voedselrijke gronden.
De drogere zonnige zones en speelheuvels worden ingezaaid met een breed inzetbaar zadenmengsel voor lichtere gronden en
met een mengsel van eetbare plantensoorten (dat speciaal werd ontwikkeld voor gebruik op speelplekken, schoolspeelplaatsen
en buurtparken).
G1 - Algemeen mengsel voor alle (behalve zware en natte) gronden
Breed inzetbaar bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor alle, behalve zware en natte gronden. Dit mengsel
heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Door goed beheer kan er zich een duurzame
natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Een bloemrijk resultaat kan vanaf het tweede of derde jaar verwacht worden.
Jaarlijks 1 à 2 keer maaien.
Samenstelling van mengsel G1:
Achillea millefolium
Barbarea vulgaris
Centaurea jacea
Crepis biennis
Daucus carota
Echium vulgare
Erodium cicutarium
Galium mollugo
Hieracium laevigatum
Hieracium umbellatum
Hypericum perforatum
Hypochaeris radicata
Jasione montana
Leontodon autumnalis
Leucanthemum vulgare
Luzula campestris
Malva moschata
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Duizendblad
Barbarakruid
Knoopkruid
Groot streepzaad
Peen
Slangenkruid
Reigersbek
Glad walstro
Stijf havikskruid
Schermhavikskruid
Sint Janskruid
Gewoon biggenkruid
Zandblauwtje
Vertakte leeuwentand
Margriet
Gewone veldbies
Muskuskaasjeskruid
fris in het landschap

Oenothera biennis
Plantago lanceolata
Prunella vulgaris
Ranunculus acris
Rhinanthus minor
Silene dioica
Tragopogon pratensis subsp. pratensis
Trifolium arvense

Middelste teunisbloem
Smalle weegbree (niet te zaaien)
Gewone brunel
Scherpe boterbloem
Kleine ratelaar
Dagkoekoeksbloem
Gele morgenster
Hazenpootje

G3 - Algemeen mengsel voor natte tot vochtige, min of meer voedselrijke gronden
Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland op jaarrond natte tot vochtige percelen en oevervegetaties die jaarrond nat of vochtig
zijn. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Door goed beheer kan er
zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Een bloemrijk resultaat kan vanaf het tweede of derde jaar
verwacht worden. Jaarlijks 1 à 2 keer maaien.
Samenstelling van mengsel G3:
Angelica sylvestris
Gewone engelwortel
Barbarea vulgaris
Barbarakruid
Caltha palustris subsp. palustris
Gewone dotterbloem
Cardamine pratensis
Pinksterbloem
Cirsium palustre
Kale jonker
Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa
Rietorchis
Epipactis palustris
Moeraswespenorchis
Filipendula ulmaria
Moerasspirea
Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum
Kantig hertshooi
Hypericum tetrapterum
Gevleugeld hertshooi
Iris pseudacorus
Gele lis
Lotus pedunculatus
Moerasrolklaver
Luzula campestris
Gewone veldbies
Lycopus europaeus
Wolfspoot
Lysimachia vulgaris
Grote wederik
Lythrum salicaria
Grote kattenstaart
Mentha aquatica
Watermunt
Prunella vulgaris
Gewone brunel
Pulicaria dysenterica
Heelblaadjes
Ranunculus acris
Scherpe boterbloem
Rhinanthus minor
Kleine ratelaar
Silene flos-cuculi
Echte koekoeksbloem
Thalictrum flavum
Poelruit
Valeriana officinalis
Echte valeriaan
A6 - Mengsel van éénjarige akkeronkruiden
Samenstelling van mengsel A6:
Agrostemma githago
Centaurea cyanus
Consolida regalis
Glebionis segetum
Matricaria chamomilla
Misopates orontium
Papaver dubium
Papaver rhoeas
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Bolderik
Korenbloem
Wilde ridderspoor
Gele ganzenbloem
Echte kamille
Akkerleeuwenbek
Bleke klaproos
Grote klaproos
fris in het landschap

Silene conica
Silene gallica
Silene noctiflora
Tripleurospermum maritimum
Vaccaria hispanica

Kegelsilene
Franse silene
Nachtkoekoeksbloem
Reukeloze kamille
Koekruid

O1 - mengsel voor ruige onderbegroeiing en boszomen op voedselrijke gronden
Samenstelling van mengsel O1:
Alliaria petiolata
Look-zonder-look
Angelica sylvestris
Gewone engelwortel
Anthriscus sylvestris
Fluitenkruid
Arctium lappa
Grote klis
Campanula trachelium
Ruig klokje
Chaerophyllum temulum
Dolle kervel
Chelidonium majus
Stinkende gouwe
Digitalis purpurea
Vingerhoedskruid
Eupatorium cannabinum
Koninginnekruid
Filipendula ulmaria
Moerasspirea
Geranium robertianum
Robertskruid
Geum urbanum
Geel nagelkruid
Heracleum sphondylium
Gewone berenklauw
Lapsana communis
Akkerkool
Myosotis sylvatica
Bosvergeet-mij-nietje
Prunella vulgaris
Gewone brunel
Scrophularia nodosa
Knopig helmkruid
Silene dioica
Dagkoekoeksbloem
Stachys sylvatica
Bosandoorn
Tanacetum vulgare
Boerenwormkruid
Merelput - Voor bijzaai in hooilandzones langs fietsdoorsteek
Mengsel van volgende soorten:
Leucantemum vulgare (Gewone margriet)
Rhinanthus minor (Kleine ratelaar)
Succisa pratensis (Blauwe knoop)
Prunella vulgaris (Gewone brunel
Malva moschata (Muskuskaasjeskruid)
Geranium pratense (Beemdooievaarsbek)
Spinsterhof – Voor bijzaai in speelreliëf met enkele schaduwverdragende soorten
Mengsel van volgende soorten:
Myosotis sylvatica (Bosvergeet-me-nietje)
Alliaria petiolata (Look-zonder-look)
Campanula trachelium (Ruig klokje)
Glechoma hederacea (Hondsdraf)
Bolgewassen – aanplanten verwilderingsbollen
Mengsel van volgende soorten:
Crocus tommasinianus
Narcissus pseudonarcissus
Galanthus nivalis
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Muscari botryoides
Ornithogalum umbellatum
KLIMPLANTEN
Aan de voet van 3 vertikale stammen rondom gazon ontmoetingsplein Spinsterhof worden klimplanten voorzien. Daarvoor
worden in deze stammen oogvijzen voorzien (naast stevige oogvijzen of haken, voor hangmatten van de bewoners) en bovenaan
verbinden metalen spankabels deze 3 stammen, de rankende klimplanten winden zich errond om groenslingers te vormen.
Klimplanten
Vitis vinifera ‘Boskoop Glory’ of ‘Roland’ of ‘Fanny’ (Druivelaar)
Clematis armandii ‘Apple blossom’ (wintergroene Clematis soort met voorjaarsbloei)
Akebia quinata (Chocoladerank)

Beheervriendelijkheid
Het ontwerp en de aanleg houden rekening met onderhoudsvriendelijkheid en beheergemak. Grote zorg moet besteed worden
aan de grondwerken want deze bepalen in hoge mate de groeikansen en het type beheer van de groenzones. Aangevoerde
teelaarde moet onkruidvrij zijn en zeker vrij van wortelonkruiden. De gazonzones worden 12x per jaar gemaaid (of volgens het
reguliere gazonbeheer in de gemeente); hooilandzones en oeverzones worden tweemaal per jaar met een schijfmaaier gemaaid
(half juni en half september) en het maaisel dient afgevoerd te worden. De bomen worden met kniepalen vastgezet en voorzien
van een gietrand. De groenzones worden beheerd volgens de principes van Harmonisch Parkbeheer .

Beheer
Hooiland / bloemenweide
Maaien en afvoeren maaisel: 2x per jaar: 1 juli en eind september
Idealiter wordt het exacte maaitijdstip bepaald door nauwe opvolging ter plekke: in de eerste jaren kan om ongewenste
onkruiden kwijt te raken gemaaid worden net voor zaadzetting van deze ongewenste soorten, verder wordt idealiter gemaaid na
bloei en zaadzetting van gewenste soorten.
Omwille van fauna en biodiversiteit mag niet met klepelmaaier gemaaid worden en wordt bij voorkeur gefaseerd gemaaid. Best is
om 1/5 van de hooilandzone per maaibeurt over te slaan om insecten een refugium te bieden. Bij de volgende maaibeurt worden
deze zones dan wel meegenomen.
Gazon
Maaien en afvoeren maaisel: ca. 12x /jaar (of volgens het reguliere gazonbeheer in de gemeente)
Gazon wordt voorzien waar het nodig is omwille van gebruik, maar waar mogelijk worden bestaande gazonzones vervangen door
extensiever hooiland, struweel etc.
Waar bloembolletjes in gazon worden ingeplant, met verlaat worden gemaaid (na volledig uitbloeien van de lentebollen pas
eerste keer gazon maaien, zodat de bloemen hun voedingsstoffen voldoende weer hebben teruggetrokken in de bol om volgende
lente opnieuw uit te kunnen lopen).
Randen van straten, paden en tuinen
Gazonbeheer cfr. hoger
Daar waar hooiland voorzien is, worden ‘properheidsranden’ van kort gemaaid gazon voorzien naar straten, (fiets)paden en
tuinen toe. De randen zijn ca. 100 cm breed, de breedte van de maaimachine.
Oeverzones en verdiepte hooilandzones/wadi
2x/jaar maaien half juni en half september en maaisel direct afvoeren
Maandelijks nazicht op zwerfafval
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Beheer grachten en waterlopen gebeurt door de Polder: Slib mag niet worden uitgespreid op ingezaaide hooilandzones.
Checken inzaai zones en beheer Polder!
Solitaire struiken en meerstammigen
Vrije uitgroei natuurlijke groeivormen, niet snoeien
Opvolging in eerste groeiseizoenen: begieten indien nodig in lange droge periode
Nieuwe bomen
Vrije uitgroei natuurlijke groeivormen, niet snoeien
Opvolging in eerste groeiseizoenen: begieten indien nodig in lange droge periode
Jaarlijkse controle op eventuele speelschade
Hakhout bosjes en houtkanten
Hakhoutbeheer: periodiek (8 à 10 jaar) afzetten aan de grond en opnieuw laten uitlopen.
Best wordt gefaseerd afgezet, om de 3 jaar wordt 1/3 van de oppervlakte hakhout bosjes afgezet.
Her en der kan eens een Hazelaar of Tamme kastanje langer blijven doorgroeien, om noten te produceren.
Struwelen – bloesemheggen - bessenstruiken
Vrije uitgroei, enkel indien nodig struwelen occasioneel bijsnoeien
Bessenstruiken vragen specifiek beheer om goede fruitproductie te verzekeren. Indien interesse van buurtbewoners kan
verantwoordelijkheid hiervoor worden gedeeld.
Hagen
2x per jaar scheren
Klimplanten
Aan de voet van enkele vertikale stammen rondom gazon ontmoetingsplein Spinsterhof worden klimplanten voorzien. Daarvoor
worden in deze stammen oogvijzen voorzien (naast stevige oogvijzen of haken, voor hangmatten van de bewoners) en bovenaan
een 3-tal palen worden metalen spankabels voorzien waar de rankende klimplanten zich rond kunnen winden om groenslingers
te vormen.
Een druivelaar, een Clematis armandii ‘Apple blossom’ en een Akebia quinata ?
Speelconstructies
Jaarlijkse controle op risico’s en indien nodig herstellen of vervangen
Levende wilgenbouwsels
Wilgenhut, wilgenbootje, tunnel… worden gebouwd samen met buurtbewoners en kinderen, met meerjarige wilgentenen Salix
viminalis
De eerste jaren na aanleg ’s zomers invlechten en knopen van uitgegroeide twijgen, ’s winters bijsteken van verse wilgentenen
naast eventuele afgestorven exemplaren zodat deze het kunnen overnemen en de structuur behouden blijft.
De jaren nadien twee maal per jaar snoeien of scheren (zoals hagen).
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Levende wilgenhut een tiental jaar na aanleg
– Pastoorsbos, Roeselare

Gazon en natuurrijke speelheuvels met
hooilandbeheer- Prettige Wildernis Gent

Spelprikkel tsssen de bloemen –
Heizijdsevelden Turnhout

Bloesemheg in het voorjaar

Hazelaarstruiken bieden kinderen een plek om
kampjes te bouwen en ‘hun’ plekje te maken

Meerstammigen als aantrekkelijke speelboom –
boomkruin en schaduw op kinderhoogte
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Ontwerp

uitzoomen
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Spinsterhof ontwerp
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Merelput ontwerp
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