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woord vooraf

Als dit werk in uw hand ligt, is het, in tegenstelling tot veel andere boeken, niet af. Dit boek is 
een groeiboek in alle opzichten. 

Hoe kan het ook anders?

Het vertrekpunt is een egale woonwijk. De aanleg straalt anonimiteit en afstandelijkheid uit. 
Elke straat lijkt op elke straat. Graspleinen liggen erbij om ze vooral ‘niet’ te betreden. Voor win-
kels of ontmoetingsruimten is er geen plaats voorzien. Kortom: je kan er wonen – vooral ‘alleen’ 
wonen.

Verschillende betrokkenen slaan de handen in elkaar: Sociale Huisvestingsmaatschappij de 
Oostendse Haard, het opbouwwerk RISO, Velt in het kader van ‘zonder (pesticiden) is gezonder’, 
Bos en Groen, de groenwerkers Duinenwacht. Hun opdracht luidt: het groen in de wijk Stene 
herontwerpen, samen met de bewoners en zodanig dat er geen chemische middelen meer moeten 
gebruikt worden. Maar vooral: ervoor zorgen dat die ervaringen vruchtbaar kunnen zijn voor andere 
gemeenten, andere sociale huisvestingsmaatschappijen, andere ontwerpers. Vandaar ook dit boek. 
Het moet de ervaringen ontsluiten voor andere instanties. 

Dit is immers een baanbrekend project geweest. 
Via bevraging, video, maquette, groeit bij de bewoners van de wijk Stene een beeld over welk 

groen ze rondom zich willen. Het ontwerp van Nikè Verfaille is daardoor tegelijk verrassend, eco-
logisch en ‘conservatief ’. Het verrassende en ecologische laat ik u in het boek zoeken, het ‘conser-
vatieve’ ligt in het delicate evenwicht, aangegeven door de bewoners: herkennen van de buurt en 
ontdekken van ander groen. 

Tegelijkertijd maken de Stenebewoners duidelijk wát ze met ‘hun’ groen willen. Ze willen groen 
om in te spelen, om verscheidenheid in de egale buurt te brengen, maar vooral om elkaar te ontmoe-
ten. Een mooi resultaat: bewoners ontmoeten elkaar in een herontdekte buurt.

Pas nu kan het schrijven starten. Hoe deze rijke ervaring met moeilijkheden en conflicten bruik-
baar maken? Hoe bereik je de reductie van bestrijdingsmiddelen? Hoe betrek je de bewoners? Hoe 
combineer je reductie van bestrijdingsmiddelen en de wensen van de bewoners?

Al wie betrokken is bij aanleg en beheer van groen in woonwijken kan in de beschrijving van het 
project en de gebruikte methodes ideeën halen. En in het laatste hoofdstuk duiken de doorleefde 
ervaringen op – of nog: wat er groeit uit de hindernissen die tussen droom en daad opduiken.

Isabel Vertriest
15 september 2004
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1.1 Projectsituering
De wijk Stene in Oostende is een sociale 
woonwijk zoals je er wel meer vindt in Bel-
gië: gelijkaardige gezinswoningen op een 
rij, elk huis een tuintje en tussen de huizen 
graspleintjes, meestal met weinig uitstraling. 
Dat gaat veranderen. Want samen met de 
bewoners van Stene onderzochten we tus-
sen september 2003 en juli 2004 hoe we 
het groen van de wijk zouden omvormen tot 
duurzaam groen. Het project werd gedoopt: 
Wijk in groei. De aanleg van het nieuw ont-
worpen groen start in het najaar van 2004. 
Het project wordt daarna verder opgevolgd 
door de projectpartners zodat Stene Wijk in 
bloei kan worden. 

Maarten D’hondt is groenbeheerder bij 
vzw Duinenwacht. Duinenwacht heeft de 
opdracht, en het groen in de wijk Stene te 
onderhouden. Vanaf 2004 zal Duinenwacht 
bij het onderhoud geen pesticiden meer 
gebruiken. Dat past binnen de regelgeving 
van de Vlaamse overheid, die van openbare 
diensten vraagt tegen begin 2015 tot nulge-
bruik te komen. Duinenwacht kiest ervoor, 
nu al naar nulgebruik te gaan. Maarten 
wil zelf ook zo ecologisch mogelijk te werk 
gaan. Het werd Duinenwacht echter al gauw 
duidelijk, dat ecologisch groenonderhoud 
moeilijk is als aanleg en ontwerp daarop niet 
zijn afgestemd én als de bewoners er zich 
niet in kunnen vinden. Daarom nam hij 
contact op met Velt vzw. 

Velt vzw is – een heel mondvol – de ‘Vereni-

ging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze’. 
Een belangrijke kerntaak van de organisatie 
is, ervoor te zorgen dat pesticiden worden 
geweerd: vandaar de inzet voor biologische 
landbouw, voor sier- en moestuinen zonder 
pesticiden, en ook voor groenbeheer zonder 
pesticiden. Parallel daarmee wil Velt ook 
het belang van kwaliteitsvol groen onder de 
aandacht brengen. Ten slotte is het voor Velt 
ook zeer belangrijk, dat dit gedragen wordt, 
zo breed mogelijk. 

Daarom vond Velt het werkveld van een 
sociale woonwijk interessant. Bovendien 
wordt duurzaam openbaar groen steeds 
belangrijker. De Afdeling Bos en Groen van 
Aminal ontwikkelde het concept Harmo-
nisch park- en groenbeheer om duurzaam 
groen te verwezenlijken. In de samenwer-
kingsovereenkomst Milieu als opstap naar 
duurzame ontwikkeling en in het decreet 
Reductie van bestrijdingsmiddelen wordt 
duurzaam groen naar voor geschoven. Velt 
werkte onder meer in opdracht van de 
Vlaamse overheid het draaiboek en de web-
site Zonder is gezonder uit. Het draaiboek 
moet openbare diensten in staat stellen om 
tegen begin 2015 een nulgebruik van be-
strijdingsmiddelen te organiseren. Heel wat 
steden en gemeenten deden ook een beroep 
op Velt voor cursussen voor groenarbeiders, 
burgers, milieuambtenaren en beleidsver-
antwoordelijken. 

Ondanks alle mogelijke handleidingen wor-
stelen veel mensen die werken rond openbaar 
groen met het probleem dat groenbeheerder 

1. INLEIDING
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Maarten D’hondt aankaartte. Praktijkerva-
ring is er immers nauwelijks, en is zeker niet 
voor iedereen beschikbaar. Dit ervaringsver-
slag wil een hulp zijn bij het in de praktijk 
brengen van duurzaam groen. Het project 
is op die manier een schakel tussen Vlaamse 
milieuoverheid, maatschappelijke organi-
saties en provincies, steden en gemeenten. 
Dit project werd dan ook als piloot- en 
ervaringsproject gesubsidieerd door de Ad-
ministratie Milieu en Natuur (AMINAL) 
van de Vlaamse overheid; het werd een zgn. 
DuLoMi-project: voor Duurzaam Lokaal 
Milieubeleid. Met dit ervaringsverslag willen 
we ook groenontwerpers, opbouwwerkers en 
sociale huisvestingsmaatschappijen aanspre-
ken. Zij kunnen immers een waardevolle 
partner zijn in het participatieve proces naar 
duurzaam groen. 

Om duurzaam openbaar groen aan te leg-
gen, moet het ontwerp hieraan aangepast 
zijn. Voor de realisatie van het project werd 
dan ook uitgekeken naar een ontwerper die 
hiermee voeling had. Een goede selectiepro-
cedure bij de aanvang is dan ook belangrijk. 
Op basis van een stel criteria – ervaring met 
duurzaam ontwerpen, vertrouwd zijn met 
de visie van harmonisch park- en groenbe-
heer, een uitgesproken visie op reductie van 
bestrijdingsmiddelen – werd landschapsar-
chitecte Nikè Verfaille geselecteerd voor dit 
project. 

Een goed ontwerp is belangrijk, maar het is 
in geen geval het enige brandpunt. Duur-
zaam te werk gaan vergt sowieso een hele 
aanpassing: andere soorten (bv. waardevolle 
inheemse planten) krijgen een kans, herfst-
bladeren worden niet langer gezien als een 
al dan niet noodzakelijk kwaad… Voor 
buurtbewoners is dat allemaal niet vanzelf-
sprekend. 

In Stene evenmin. De bewoners daar heb-
ben het immers jarenlang anders geweten. 
Ineens worden ze nauw bij het proces van 
ontwerpen betrokken, niet alleen omdat er 
communicatie nodig is over een ander soort 
ontwerp, maar ook omdat werkelijk duur-
zaam openbaar groen pas ten volle gedijt 
als bewoners bij aanleg en beheer in een of 
andere zin betrokken zijn. 

Riso (Regionaal Instituut voor Samenle-
vingsopbouw) werd dan ook een belang-
rijke partner in het project. En de Oostendse 
Haard, de sociale huisvestingsmaatschappij, 
sprong mee op de kar en droeg bij: financieel 
en met andere ondersteuning. 

Door het samenwerken rond groen in de 
wijk hopen we ook de leefbaarheid in de 
wijk te verhogen. Zou het kunnen dat 
een constructief participatieproces rond 
duurzaam groen mensen dichter bij elkaar 
brengt? We hopen met dit verslag een ant-
woord, of misschien beter: deelantwoorden, 
te kunnen bieden. 

1.2 Projectpartners
De samenwerking met diverse partners staat 
borg voor een voldoende gedifferentieerde 
aanpak. 



WIJK IN GROEI | 11  

Velt vzw, Vereniging voor Ecologische 
Leef- en Teeltwijze
Verantwoordelijke: Liesbeth Janssens
Opdracht binnen Wijk in Groei: 
Coördinatie van het project.
“Ik wilde dit project uitvoeren omdat ik het 
zo belangrijk vind dat openbaar groen een 
milieuvriendelijk beheer krijgt. Dat vraagt 
een hele aanpassing van de bewoners. Daar-
om vind ik het belangrijk dat de bewoners 
bij dergelijke projecten worden betrokken. Ik 
hoop vooral dat vele gemeenten en organisa-
ties deze milieuvriendelijke en participatieve 
manier van werken zullen overnemen.”
Wat wil de organisatie bereiken?
“Velt wil de ecologische visie breed versprei-
den. Dat doen we via onze 13.000 leden, die 
vooral met bewuste voeding en ecologisch 
tuinieren bezig zijn. Maar we ondersteu-
nen ook provincies, steden en gemeenten 
voor hun openbaar groen: door cursussen, 
maatwerk, publicaties... allemaal geënt op 
ons werk voor het oorspronkelijke draaiboek 
Zonder is gezonder.“

Info Velt:
Uitbreidingstraat 392
2600 Berchem
tel 03 281 74 75
info@velt.be
www.velt.be
www.zonderisgezonder.be

Riso West-Vlaanderen: Regionaal 
Instituut voor Samenlevingsopbouw 
Verantwoordelijke: Marianne Depestel
Opdracht binnen Wijk in Groei: 
Buurtwerker in de wijk Stene met als kern-
taak het begeleiden van het participatiepro-
ces van de bewoners in dit project. 
“Voor mij was het een grote uitdaging om 
in een sociale woonwijk aan de slag te gaan 
rond ecologisch groen en om een dergelijk 
samenwerkingsproject met verschillende 
partners aan te gaan.”
Wat wil de organisatie bereiken?
“Riso wil de mensen die in de samenleving 
de minste kansen krijgen ondersteunen, 
zodat ze een stem krijgen in de zoektocht 
naar een structurele oplossing voor hun pro-
blemen. Riso timmert via netwerkvorming 
aan deze weg.”

Info Riso:
Torhoutsesteenweg 100 a
8200 Sint-Andries
050 39 37 71
secretariaat.riso@west-
vlaanderen.be

mailto:info@velt.be
http://www.velt.be
http://www.zonderisgezonder.be
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Alert Ecologische Tuinen
Verantwoordelijke: Landschapsarchitecte 
Nikè Verfaille
Alert ontwerpt duurzame en ecologische 
groenprojecten: particuliere siertuinen, 
groen rond bedrijven, openbaar groen, 
kleine landschapselementen, bos... Groot 
of klein, het maakt niet uit. Het ontwerp 
ontstaat vanuit ecologische principes en ja-
renlange ervaring.
Opdracht binnen Wijk in Groei: 
Duurzaam groenontwerper.
“De combinatie sociale woonwijk en eco-
logisch groen ligt niet voor de hand maar 
is een uitermate boeiende opdracht. Op de 
scène van het Vlaamse openbaar groen is er 
de laatste jaren een weliswaar voorzichtige 
maar in elk geval positieve evolutie naar een 
meer ecologische aanpak. Dit project is daar-
van een goed voorbeeld. Ik wil helpen duwen 
aan die kar.”
Wat wil Alert bereiken?
“Meer van dergelijke groenontwerpen en 
meer/betere informatie over dit thema – door 
cursussen, geleide tuinbezoeken, gesprek-
ken... – zorgen voor een betere, meer natuur-
lijke leefomgeving. Zowel in privé-tuinen als 
in het openbaar groen.” 

Info Alert:
Zinniastraat 39
9000 Gent
09 226 62 87
www.alert-eco.be
n.verfaille@alert-eco.be

Oostendse Haard nv
Verantwoordelijke: Vanessa Vens
Opdracht binnen Wijk in Groei:
Oostendse Haard is eigenaar van de gronden.
“De wijk lag er verwaarloosd bij, voor de 
renovatie van de woningen werd geld uitge-
trokken en binnen een aantal maanden zal 
de kwaliteit en het uitzicht van de woningen 
up to date zijn. De aanplantingen en het 
openbaar groen bleken echter onbeheersbaar. 
De wens om niet langer bestrijdingsmidde-
len te gebruiken, maakte het allemaal nog 
moeilijker. De tijd was rijp om de omgeving 
grondig aan te pakken. Dit vergde echter een 
multidisciplinaire aanpak. Bewoners, het 
opbouwwerk, Velt, de Duinenwacht en de 
tuinarchitecte bundelden al hun ervaringen 
om een concept te ontwikkelen dat gedragen 
wordt.”

Info Oostendse Haard
Nieuwpoortsesteenweg 205
8500 Oostende
059 80 80 91
info@oostendsehaard.woonnet.be

http://www.alert-eco.be
mailto:n.verfaille@alert-eco.be
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Duinenwacht
Verantwoordelijke: Maarten D’hondt
Werkt voor: Duinenwacht vzw, sociaal te-
werkstellingsproject
Opdracht binnen Wijk in Groei: 
verantwoordelijk voor dagelijks beheer van 
het openbaar groen in de wijk.
“Als ik mijn werk goed en ecologisch wil 
doen, moet er een basisplan zijn dat door 
de mensen die het gebruiken wordt onder-
steund. Ik ben er ook van overtuigd, dat er 
een mentaliteitswijziging nodig is betref-
fende openbaar groen. Alle initiatieven die 
daaraan werken, ondersteun ik ten volle.”
Wat wil de organisatie bereiken?
“Duinenwacht wil werk verschaffen aan 
langdurig werklozen door hen in te schake-
len in duurzaam natuur- en groenbeheer.”

Info De Duinenwacht vzw
Stationstraat 54b
8460 Oudenburg
martinodhondt@hotmail.com
duinenwacht@werkhoek.be

1.3 Duurzaam lokaal 
milieubeleid: beleidskader

Wijk in groei is een DULOMI-project 
(DUurzaam LOkaal MIlieubeleid). DULO-
MI-projecten ondersteunen lokale besturen 
bij de uitvoering van de Samenwerkingover-
eenkomst Milieu als opstap naar duurzame 
ontwikkeling. De Vlaamse Gemeenschap 
stelt ook middelen beschikbaar voor lokale 
besturen die intekenen op deze overeen-
komst. 

Samenwerkingsovereenkomst
Wijk in groei past binnen de Samenwer-
kingsovereenkomst in het onderdeel (de 
cluster) ‘natuurlijke entiteiten’. Het ontwerp 
en het beheerplan passen immers in het 
Harmonisch Park- en Groenbeheer dat in 
het onderdeel ‘groen’ van deze cluster is op-
genomen. De aanpak van het ontwerp, met 
de nadrukkelijke aandacht voor de reductie 
van bestrijdingsmiddelen en van groenafval, 
past daarenboven volledig in de cluster ‘vaste 
stoffen’; respectievelijk onder ‘milieuverant-
woord productgebruik’ en ‘afvalstoffen’. Het 
participatieve element krijgt ten slotte een 
plaats binnen de cluster ‘burgers en doel-
groepen’ en maakt overigens integraal deel 
uit van de visie van het Harmonisch Park- 
en Groenbeheer. 
 
Decreet Reductie van 
bestrijdingsmiddelen
Door het Decreet houdende vermindering 
van het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
door openbare diensten in het Vlaams Gewest, 
kortweg het ‘decreet reductie van bestrij-
dingsmiddelen’ zal het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen door openbare diensten tot 
nul afgebouwd worden tegen eind 2014. 
Duinenwacht, beheerder van de wijk Stene, 
werkt al langer zonder bestrijdingsmiddelen, 
maar ervaart door een onaangepast ontwerp 

mailto:martinodhondt@hotmail.com
mailto:duinenwacht@werkhoek.be
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heel wat moeilijkheden – niet alleen in het 
beheer, maar ook door de appreciatie van de 
buurtbewoners. Door bij het ontwerp en het 
beheerplan meteen de reductie van bestrij-
dingsmiddelen in te sluiten en de mensen 
hierrond te sensibiliseren, komt Wijk in 
groei volledig tegemoet aan de filosofie van 
het draaiboek Zonder is Gezonder: de hand-
leiding voor openbare diensten die preventie 
en sensibiliteit benadrukt. Wijk in groei is 
hiervan een goede illustratie. 

1.4 Het belang 
van participatie
Het belang van participatie wordt vaak ge-
noeg onderschreven – maar de reële toepas-
sing ervan is veel minder algemeen. Concrete 
doelstellingen van participatie in het proces 
van de aanleg van openbaar groen lijken 
immers te ontbreken. Voor openbaar groen 
zijn er bijna altijd erg beperkte middelen, 
veel minder dan voor heraanleg van wegen 
bijvoorbeeld. Nochtans is openbaar groen 
een belangrijke factor voor levenskwaliteit. 
Deze beperkte middelen bovendien nog aan 
participatie besteden, dàt lijkt soms te veel 
gevraagd. 
Toch kunnen we duidelijke doelstellingen 
onderscheiden. 

Het volgende is verhelderend – Uit: Het park 
met iedereen – ideeënboek voor participatie 
in openbaar groen, Ann Van Herzele.

1. Kwaliteit
Een eerste belangrijke reden om mensen te 
laten participeren is om de besluitvorming 
te verbeteren; de kwaliteit van het plan staat 
hier voorop. Mensen zijn experts van hun 
eigen leefomgeving en dankzij de inbreng 
van deze lokale kennis zal een plan beter 
geïnformeerd zijn en beter aansluiten bij 
de realiteit. Door de verschillende achter-

gronden en ervaringen van participanten 
kunnen bestaande ideeën vanuit een ander 
perspectief worden bekeken, wat uiteindelijk 
tot meer innovatieve oplossingen kan leiden. 
Ook het proces zelf kan winst boeken wan-
neer belanghebbenden in een vroeg stadium 
worden betrokken. Het bevorderen van 
consensus en het voorkomen van mogelijke 
conflicten betekent uiteindelijk ook een be-
sparing van tijd en kosten.

2. Verbondenheid
Wanneer mensen voelen dat ze hun leef-
omgeving en het stukje groen dat erbij 
hoort, mee vorm geven, dan kan het gevoel 
ontstaan dat het ook een beetje ‘hun’ bos, 
park of bomenrij is. Dit gevoel kan ook mee-
brengen dat mensen het groen meer gaan 
gebruiken en dat ze er meer zorg en verant-
woordelijkheid voor opbrengen. Een ander 
mogelijk voordeel van participatie is de kans 
dat bewoners gaan samenwerken. Dat draagt 
bij tot de opbouw van een ‘sociaal kapitaal’ 
wat de duurzaamheid van een project ten 
goede komt. Wanneer mensen zich betrok-
ken voelen bij hun leefomgeving en onder-
vinden dat positieve verandering mogelijk is, 
dan kunnen overheden een betere relatie met 
hen opbouwen. 

3. Wederzijds leren
In participatief overleg is er een wederzijds 
leerproces tussen leken en experts. Zowel 
experts als leken leren van elkaar over de ge-
schiedenis van de groene ruimte, de werking 
van ecologische en natuurlijke processen en 
hoe we daarvoor zorg dragen via een gepast 
beheer.

Een dergelijk project start met het verzame-
len van gegevens. Sociale gegevens over de 
bewoners en de bewoning van de wijk en 
ruimtelijke gegevens. 
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2.1 Sociale kaart 
van de wijk Stene
Gegevens werden verzameld over de bewo-
ners van de wijk Stene, onder meer over hun 
leeftijd en geslacht. Dit was de basis om uit 
de groep bewoners een steekproef te kunnen 
nemen om deze groep te bevragen over hun 
ervaringen en behoeften omtrent het groen 
in de wijk (zie 3.8, p. 45). Andere informatie 
over de buurt en het samenleven verkregen 
we via de gesprekken met de bevoorrechte 
getuigen, wat een andere, meer levensechte 
kijk geeft dan cijfergegevens (zie 3.2, p. 37). 

2. DE WIJK STENE

De wijk bestaat uit 205 wooneenheden en telt 524 bewoners. 
Het overgrote deel woont al lang in de wijk:

Minder dan 5 jaar  Tussen 5 en 10 jaar Tussen 10 en 20 jaar* Meer dan 20 jaar 
56 26 110 9 

*In 1987 werd de adressenlijst bijgewerkt. Meer dan de helft van de bewoners 
uit deze categorie woont reeds meer dan 20 jaar in de wijk. 

Het is een vrij jonge wijk. Er wonen vrij veel kinderen in de wijk: er zijn niet minder 
dan 175 kinderen ten laste. Meer dan een derde van de bevolking is jonger dan 20 jaar. 

 0 tot en met 20 jaar   21 tot en met 65 jaar  > 65 jaar
 0 t.e.m. 10 jaar > 10 jaar 21 t.e.m. 45 jaar > 45 jaar
Mannen 7,74 % 11,11 % 10,52 %  13,10 % 7,54 %
Vrouwen 7,14 % 8,53 %  11,51 %  14,68 % 8,13 %
Totaal 14,84 % 19,62 % 22,02 %  27,78 % 15, 67 %
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Op 10 bewoners geeft dit het volgende:
3,5 personen zijn kinderen onder de 21 jaar
1,5 personen zijn personen boven de 65 jaar
2 personen zijn tussen de 45 en 65 jaar
3 personen zijn tussen de 20 en de 45 jaar, 
waarvan 1 persoon alleenstaande ouder is

De gezinssamenstelling
Door de aanwezigheid van woningen met 
vier slaapkamers zijn er ook vrij veel grote 
gezinnen:  
10 gezinnen bestaan uit 6 gezinsleden, 
5 gezinnen tellen 7 leden
2 gezinnen zijn 8 leden groot 
2 zijn met 10.

Het Harmonisch Park- en Groenbeheer gaat uit van een duurzame, dynamische en diverse uitbouw 
van parken en groen waarbij mensgerichte, milieugerichte, natuurgerichte en organisatorische facetten 
op een evenwichtige wijze samengaan. Harmonisch groen wordt dus ontworpen met aandacht voor de 
toekomst, het moet verscheiden zijn en aan diverse functies en noden tegemoet komen en het mag niet 
statisch zijn maar het blijft in beweging. 
Bij harmonisch park- en groenbeheer houdt de ontwerper/beheerder rekening met mens-, natuur-, 
en milieugerichte maatregelen. Participatie, ruimte voor plant en dier, vermijden van bestrijdings-
middelen en milieuvervuilende materialen zijn belangrijk. Het project Wijk in groei steunde op deze 
principes. In dit ervaringsverslag hanteren wij de term ‘ecologisch groen’ (zie p. 54). De uitgangs-
punten van ecologisch groen sluiten aan op de principes van het harmonisch park- en groenbeheer.  
 
Het Vademecum beheerplanning van de Afdeling Bos en Groen was bijgevolg een belangrijk hulpmid-
del in het project Wijk in groei. Dit vademecum geeft weer hoe een ruimtelijke kaart wordt opgesteld. Er 
worden ook heel wat argumenten en ideeën aangereikt om participatief te werken. Ten slotte vind je ook 
in het vademecum hoe je een beheervisie en beheerplan opstelt. 

Vademecum beheerplanning  
Harmonisch Park- en Groenbeheer

33,17% van de bewoners is alleenstaand
22,28% van de bewoners woont samen 
  met een partner
44,55 % van de bewoners vormt een gezin  

 (= met kinderen) waarvan
 30%  als alleenstaande ouder
 51,11% in een traditioneel 
  kerngezin
 18,89% in een nieuw 
  samengesteld gezin
Als we rekenen dat slechts 3 personen op de 
10 tussen de 20 en de 45 jaar zijn en behoren 
tot de groep ‘actieve bevolking’ kunnen we 
vaststellen dat 7 van de 10 behoren tot de 
niet-actieve groep waarvan de helft onder de 
20 jaar is en de andere helft boven de 45 jaar.  
Deze twee groepen: de jongeren en de +45-
jarigen gebruiken op dezelfde momenten de 
publieke ruimte maar vanuit een verschil-
lende invalshoek.  Deze dienen dan ook op 
elkaar afgestemd te worden.
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Identificatieluik

Algemene omschrijving op wijkniveau
De sociale woonwijk Stene is een wijk zon-
der uitgesproken structuur. Wel liggen de 
huizen regelmatig langs de straten. Alleen de 
oostzijde van de wijk heeft een organische 
vorm: hier volgt ze de kronkelende lijn van 
de Schaperijkreek. De globale vormgeving 
van de wijk is het resultaat van drie verschil-
lende bouwfasen (1956, 1965 en 1977). Er is 
een volslagen gebrek aan zogenaamde land-
merken of bakens. De structuur is weinig 
afwisselend en zelfs monotoon. De meeste 
huizen zijn rijwoningen met afgesloten ach-
tertuinen. Enkel de huizen van bouwfase 1 
aan de Gistelse Steenweg hebben een kleine 
eigen voortuin, de andere tuinen hebben een 
stukje openbaar groen voor de deur. De hui-
zen zijn al dan niet voorzien van eigen gara-
ges. Voor alle huizen zonder garages zijn er 
aparte garageboxen. De woningen zijn nooit 
hoger dan twee bouwlagen. In de wijk zijn er 

2.2 Ruimtelijke kaart 
van de wijk Stene zeer veel voetpaden. Tussen de huizenblok-

ken vormen nogal wat paadjes doorsteekjes 
om bijvoorbeeld tot bij de garageboxen te 
komen.

Wonen is de enige functie in de wijk. Er is 
een beperkt aantal flats. Er zijn geen rele-
vante recreatievoorzieningen – behalve dan 
de voetbalgoals en de schutting –  evenmin is 
er infrastructuur voor dienstverlening, privé 
of publiek. 
Iedereen heeft een eigen achtertuin, en be-
halve dat gegeven werd bij het oorspronkelij-
ke ontwerp van de wijk voorzien in veel open 
groene ruimte. Naast veel restgroen zijn er 
ook meerdere pleintjes ingetekend. De hui-
dige functie van het groen en de open ruimte 
is uitermate beperkt. Het groen heeft enkel 
een sierfunctie en in een enkel geval dient het 
ook voor camouflage. Maatschappelijk soci-
ale functies, zoals recreatie, natuurbeleving, 
ontmoeting zijn bijna onbestaande. Alleen 
de kinderen en jongeren gebruiken een be-
perkt aantal open ruimtes om er te spelen of 
mekaar op te zoeken.

Oostende
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Situering wijk Stene 
in Oostende
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Luchtfoto
wijk Stene 
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Luchtfoto
wijk Stene 
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Fotografische opmeting 1983
wijk Stene 
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Bredere ruimtelijke structuur
Aansluitend bij de dicht bebouwde his-
torische binnenstad van Oostende heeft 
er zich een uitgestrekte bebouwde zone 
van stedelijke woonwijken gevormd. Deze 
woonwijken zijn grotendeels ontstaan uit 
het aaneengroeien van dorpen en gehuchten 
rond Oostende. De sociale woonwijk Stene 
is zo’n woningbouwproject dat gegroeid is 
uit ‘Stene Statie’, een deel van het vroegere 
Stene. De wijk ligt aan de zuidrand van dit 
quasi aaneengesloten bebouwingsweefsel. 
Alleen het industriegebied ten zuiden van 
de wijk scheidt de wijk van de aangrenzende 
open ruimte van het poldergebied. Het 
poldergebied is niet alleen belangrijk voor 
de landbouw maar heeft ook een toeristisch 
recreatieve functie en niet te onderschatten 
natuurwaarden met kreken en zilte graslan-
den. 
Vanuit de wijk is er geen zicht op het polder-
landschap. Het stadsrandbos in Zandvoorde 
ligt even verderop, op fietsafstand. Het 
sportcomplex De Schorre ligt vlakbij, maar 
dan aan de overzijde van de Gistelse Steen-
weg. Het voorstel tot afbakening van het 
regionaal stedelijk gebied Oostende plant 
tussen de sportterreinen, de Gistelse Steen-
weg en Stuiverstraat bijkomende woonont-
wikkeling voor ongeveer 200 woningen en 
een structurele groenzone die minimum 1/3 
van dit gebied beslaat.

Administratief
Eigenaar: Oostendse Haard vzw
Terreinbeheerder: Duinenwacht vzw, 
in opdracht van Oostendse Haard vzw

Beleidsmatige beschrijving
Stene ligt volgens het gewestplan in woon-
gebied. Het gebied paalt aan de oostzijde 
aan een gebied dat ingekleurd is als indu-
striegebied. Aan alle andere zijden wordt het 
omringd door andere woongebieden. In de 

ruimere omgeving ten zuiden van het terrein 
liggen nogal wat gebieden die in het gewest-
plan uitgestippeld zijn als landschappelijk 
waardevol en als groen- of natuurgebied. 
kaartje toevoegen 

Het terrein ligt in het BPA-APA n° 103 
autosnelweg-Gistelse Steenweg. De her-
bestemming van de uitbreiding van het 
sportcentrum De Schorre werd via een BPA 
goedgekeurd.
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
werden die stedelijke gebieden geselecteerd 
die in aanmerking komen voor de afbake-
ning van een regionaal stedelijk gebied. Er is 
een voorstel tot afbakening van het regionaal 
stedelijk gebied Oostende neergelegd dat 
de basis moet vormen voor een stedelijkge-
biedbeleid en een GeRUP; een gemeentelijk 
Ruimtelijk UitvoeringsPlan. 
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Informatief luik

Geschiedenis 
Stene was een vrij uitgestrekt gebied ten 
zuiden van het huidige Oostende. Stene 
deed al in 1133 zijn intrede als stad. Hier 
vonden de mensen ook wat ze nodig had-
den; vruchtbare poldergrond en een ideaal 
schorregebied om hun schapen te laten 
grazen. Wol was het product bij uitstek 
voor de bloeiende textielindustrie. Het natte 
polderland was dooraderd met vele beken en 
riviertjes (kreken) en kunstmatig aangelegde 
afleidingskanaaltjes (geleden). In 1172 werd 
de kerk gebouwd. De naam Stene betekende 
toen waarschijnlijk: een versterking of een 
burcht, bedoeld om de streek te beschermen 
tegen de Noormannen. Wat er ook van zij, 
Oostende was toen nog niet belangrijk ge-
noeg om van zich te laten spreken. 

Tot de 16e eeuw kan je de polders bij Oost-
ende vergelijken met de geologie van Oud- 
en Middelland. De zogenaamde ‘historische 
polders’ zoals we die nu nog kennen zijn 
eigenlijk ontstaan op het einde van de 16e 

eeuw. Net als tijdens de transgressies werd 
een laag mariene sedimenten – afzettings-
materiaal vanuit de zee – in het overstro-
mingsgebied afgezet. Oostende werd in die 
periode belegerd door de Spanjaarden. Als 
verweer tegen het beleg besloten de geuzen 
om de duinen gewoon af te graven en zo het 
volledige achterland onder water te zetten. 
Hierdoor ontstond de huidige havengeul: de 
haven van Oostende was geboren. De haven 
verzandde snel en om de geul open te hou-
den liet men het zeewater binnenstromen 
in de polders langs het krekensysteem dat 
zich had gevormd in zogenaamde spoeldok-
ken. In 1803 werden de laatste spoeldokken 
buiten gebruik gesteld en startte men met 
bedijking en de inpoldering van het onder-
gelopen land. De historische polders vormen 

een vlak landschap dat 50 tot 100 cm hoger 
ligt dan het landschap rondom. 

Sommige dijken en kreken zijn nog zicht-
baar in het landschap. De Schaperijkreek 
is ter hoogte van de wijk ingebuisd maar 
de vroegere loop is op luchtfoto’s nog zeer 
goed zichtbaar. Dit kronkelende lint vormt 
meteen ook de oostgrens van de wijk. Aan 
de overzijde van de Gistelse Steenweg langs 
de Rietmusstraat is de Schaperijkreek nog 
open. De kreken voeren het water af naar 
zee en lozen het bij laag tij. Het water in de 
kreken is brak. 

De Sint-Katharinapolder – een van de 
vroegere spoeldokken – is intussen voor een 
groot deel bebouwd. De sociale wijk Stene 
hoort hierbij, net als het Maria-Hendrika-
park en een deel van de stadskom. Na WOII 
was wederopbouw en voedselvoorziening 
prioritair. De in 1920 opgerichte Oostend-
sche Haard hervatte zijn activiteiten pas in 
1948. In 1955 en 1956 werden in de wijk 
Stene de eerste huizen langs de Gistelse 
Steenweg opgetrokken. Later ging de rest 
van de wijk ook nog op de schop voor de 
volgende bouwfasen. De bodem is uiteraard 
sterk verstoord en van het oorspronke-
lijke polderlandschap resteren slechts enkele 
knotwilgen als relictbomen.

Bodem
De oorspronkelijke bodem bestaat uit 
kleiplaatgronden. Dit zijn profielen met 
mariene afzettingen van de 17e en 18e eeuw 
op oudere poldersedimenten. Het gaat over 
zware groene klei op een storende laag van 
nog oudere polderafzettingen. De bodem 
is plaatselijk verstoord voor de bouw van 
de wijk. Uit boringen ter plaatse blijkt dat 
de bodem gemiddeld een kleine halve meter 
is opgevoerd met afvalgrond. Op geringe 
diepte zit een harde verdichtingslaag die 
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waarschijnlijk werd veroorzaakt door de 
bouwwerken. Enkel bij het huidige voetbal-
veld is de bodem opgehoogd met teelaarde; 
die plek werd later nooit meer bewerkt.

Langs de kreken spreken we van geulpol-
ders. Ook voor het inbuizen van de Schape-
rijkreek zijn er uiteraard belangrijke grond-
verplaatsingen geweest waardoor van deze 
geulpolders op de meeste plaatsen niet veel 
meer is overgebleven. Bij het Reigersplein is 
ter hoogte van de vroegere kreek de bodem 
niet opgehoogd en ook niet verstoord. Door 
bewerking ontstond bovenop de klei een 30 
cm dikke laag van humusrijk vochtig zand 
dat uitgesproken zilt is.

Hydrologie/hydrografie
De historische polders worden ontwaterd 
dankzij een systeem van grachten en kreken 
en lozen hun water in zee. De waterstroom 
loopt dus richting Conterdam. Op het ter-
rein is geen natuurlijke afwatering meer 
aanwezig. De Schaperijkreek is volgens de 
Vlaamse Hydrografische Atlas een waterweg 
van derde categorie en onbevaarbaar; maar 
deze Schaperijkreek is ter hoogte van de 
wijk ingebuisd. Alle bestaande grachten zijn 
gedempt. Hier is dus zowel de hydrografie 
als het reliëf grondig gewijzigd. Dit is vooral 
merkbaar bij het Reigersplein waar een 
belangrijk niveauverschil is tussen het stuk 
waar zich de kreek bevond en het huidige 
niveau van de straat.
De grondwatertafel zit vrij hoog waardoor 
bepaalde delen van de wijk erg drassig zijn in 
de winter. Op het terrein werd samen met de 
beheerder van het terrein nagegaan waar de 
meest drassige stukken liggen. Zo is bijvoor-
beeld het voetbalplein tijdens de winter niet 
echt bespeelbaar omwille van de drassigheid 
en staat er in de winter water op het maai-
veld op een gedeelte van het groot binnen-
plein. Er is geen drainage op het terrein.

Kenmerkende vegetatietypen
Historische polders
Door systematische ontginning in de 19e 
eeuw is de percelering zeer regelmatig en 
geometrisch. Er zijn akkers, weiden en 
graasweiden. Sommige wegbermen en dij-
ken hebben nog een bloemrijke begroeiing. 
Typisch zijn ook alle mogelijke wateringen 
met hun typische moerasvegetaties. In het 
landschap vind je soms nog de typische 
weiden met microreliëf en sloten rondom. 
Bomenrijen met al dan niet geknotte bomen 
zijn kenmerkend voor de polders. Langs de 
brakke kreken zijn vooral de rietkragen heel 
markant. De zilte invloed zorgt ook voor een 
typische zilteplantengroei. 

De wijk Stene
Bij de ronde voor de biologische waarde-
ringskaarten van het gebied in 1986 werd 
nog een historisch permanent grasland ge-
karteerd vlak bij de sociale wijk.
Van dit alles is op het terrein nu niets meer 
terug te vinden. Het openbaar groen in de 
wijk is niet natuurlijk, is bewust aangeplant 
en heeft geen echte natuurwaarde. Natuur-
lijke of halfnatuurlijke vegetaties komen zo 
goed als niet voor. Enkel achter de tuinen van 
de huizen aan de Havikstraat is er een strook 
grasland dat sporadisch gemaaid wordt. De 
ecologische waarde is eerder beperkt en er is 
significante overlast van zwerfvuil. 
Het cultuurlijk groen bestaat hoofdzakelijk 
uit gras, bomen, struiken en hagen. De ge-
laagdheid is pover en de soortenkeuze eerder 
beperkt. Vaste planten en eenjarigen komen 
zo goed als niet voor. Echte probleemsoorten 
zoals distels en heermoes komen evenmin 
voor. 

• Het overgrote deel van het openbaar groen 
in de wijk bestaat uit gras, wordt systema-
tisch beheerd als gazon en is dan ook eco-
logisch weinig interessant. Het gazon kan 
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je typeren als speel- en sportgazon. Alleen 
bij de doelen op het voetbalveld is het gras 
gehavend. Voor de rest ligt het gras er vrij 
goed bij.

• Verder zijn er nogal wat hoogstambomen 
aangeplant, verspreid over de hele wijk. 
Vermoedelijk waren het er bij de aanleg veel 
meer maar de oorspronkelijke plannen zijn 
verdwenen. De bomen staan vaak in kleine 
groepen bij elkaar in het gras en nooit in een 
bomenrij. De vitaliteit van heel wat bomen 
is bedroevend. Vele van deze bomen zijn te 
veel en slecht gesnoeid waardoor ze onder 
meer aangetast zijn door schimmels. De best 
vertegenwoordigde boomsoort is de esdoorn. 
Er zijn onder meer enkele mooi uitgegroeide 
exemplaren van veldesdoorn die het hier zeer 
goed doen en zich dan ook vlot uitzaaien. 
Ook andere esdoorns zaaien zich goed uit. 
De meeste boomsoorten zijn aangeplant. 
De soortkeuze  is jammer genoeg niet altijd 
aangepast. Zo blijven er van de meidoorns 
op stam die ooit rondom het Pauwenplein 
werden aangeplant maar enkele exemplaren 
meer over; en ze zijn allemaal kromgewaaid. 
Aangeplante soorten die het wel goed doen, 
zijn vooral wilg, es, esdoorn en valse chris-
tusdoorn. Sommige bomen zullen zich ook 
zelf uitgezaaid hebben. Op het grote bin-
nenplein staat een mooie grote uitgegroeide 
witte abeel, al heeft hij wel regelmatig last 
van het uitwaaien van takken en schurende 
kruisende takken. Verspreid over de wijk 
staan ook enkele mooie geknotte wilgen. Er 
zijn ook een aantal bomen aangeplant die je 
zou kunnen catalogeren als ‘modebomen’. In 
de tweede helft van de vorige eeuw plantte 
men op dergelijke openbare plaatsen graag 
groepjes dennen of bruinbladige kersprui-
men aan. En dat gebeurde ook hier, op 
verschillende plaatsen. Langs de Gistelse 
Steenweg staat een kleine appelaar die hier 
waarschijnlijk op natuurlijke wijze kiem kon 

schieten nadat een voorbijrijdende chauffeur 
zijn klokhuis uit het raam had gekeild. 

• Gesnoeide hagen vormen het leeuwendeel 
van de groenelementen van de wijk. Alle 
huizen hebben immers een gesnoeide haag 
rondom de achtertuin. Meestal betreft het 
een ligusterhaag maar in enkele gevallen 
is het haagbeuk. De hagen zijn meestal 
goed onderhouden en geven de wijk een 
zeer groene aanblik. Jammer genoeg lijkt 
het gebruik van levende hagen achteruit te 
gaan: hier en daar worden ze vervangen door 
houten schuttingen. De meeste hagen zijn 
functioneel maar een aantal hagen worden 
ook esthetisch toegepast (bijvoorbeeld op 
het kleine en grote binnenplein).

• Bij de struiken zien we hetzelfde euvel als 
bij de bomen. Ze worden al lang voortdu-
rend sterk gesnoeid. Het zijn er niet zoveel. 
Ofwel waren er bij de aanvang weinig strui-
ken ofwel werden ze gaandeweg weggesa-
neerd. Nogal wat struiken vinden we terug 
vlakbij de woningen aan de voorfaçade waar 
ze vaak storend hoog komen bij de ramen. 
Het is overigens niet altijd duidelijk of ze 
aangeplant zijn door de beheerder of door 
de bewoners zelf. Evenmin is er informatie 
over het groenbeeld dat men wilde beko-
men. De meeste van deze struiken worden 
dan maar in kubusvorm gesnoeid wat niet 
bepaald esthetisch geslaagd kan genoemd 
worden. Nogal wat van deze struiken zijn 
groenblijvende kamperfoeliestruiken die 
regelmatig in grote platte blokken worden 
teruggezet. De meeste struiken vinden 
we terug bij het kleine binnenplein en in 
de Meesstraat. Het is een mengeling van 
soorten maar enkele struiken vormen toch 
de hoofdmoot. Het is niet duidelijk of er 
destijds veel van die bepalende soorten zijn 
aangeplant, dan wel of het veeleer gaat over 
de best aangepaste soorten. Soorten die we 
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hier frequent terug vinden zijn o.a. hoge 
dwergmispel, rode ribes, meidoorn, rood-
bladige zuurbes, boerenjasmijn, hazelaar en 
liguster. Meestal is er geen kruidlaag aan-
wezig en wordt er onder de struiken gewied 
en/of haksel gestrooid. Tussen de struiken is 
er ook nogal wat opslag van houtige gewas-
sen zoals veldesdoorn, vlier of liguster. Die 
planten worden niet altijd tijdig weggewied 
waardoor ze kans krijgen om uit te groeien 
en dan soms de bestaande beplanting storen. 
Vervolgens worden ze dan ook weer klein 
gehouden door snoei.

Gebruikers en gebruik
De gebruikers van de open ruimte en het 
groen in de wijk Stene zijn de bewoners zelf. 
Het contact met mensen van aangrenzende 
wijken is gering. De wijk is ook niet goed 
bekend bij andere buitenstaanders vermits 
er geen doorgaand verkeer is. Enkel langs de 
as Oprit-Kievitstraat-Pauwenplein is er bij 
druk verkeer op de Gistelse Steenweg af en 
toe sprake van sluipverkeer. 
Fietsers maken gebruik van het fietspad dat 
start in de Havikstraat en richting Zand-
voorde loopt. Er is een sterk vermoeden 
dat ook fietsers van aanpalende wijken deze 
doorsteek gebruiken. 
Uit de bevraging van de bewoners bleek dat 
het gebruik van en de affiniteit met het groen 
in de wijk gering is. Volwassenen hebben een 
gebrekkige kennis van hun wijk en zeker van 
het groen in de wijk. Zij gebruiken de paad-
jes of stoepen om de hond uit te laten of 
om de garagebox te bereiken. De banken of 
pleintjes worden niet of nauwelijks gebruikt; 
het zijn geen plaatsen van ontmoeting.
Kinderen en tieners spelen wel buiten in 
de wijk en zoeken mekaar ook op. Zij be-
zoeken vooral het voetbalplein en het grote 
binnenplein. Beide pleinen hebben een zeer 
beperkte en gebrekkige speelinfrastuctuur 
(2 voetbaldoelen, een versleten schutting, 

betonnen rioolring in kleine heuvel, versle-
ten klimrek). Het kleine binnenplein wordt 
minder bezocht. De toegankelijkheid laat 
te wensen over. De bereikbaarheid van de 
pleintjes voor de kleinsten in de wijk is niet 
overal optimaal.

Milieukwaliteit
Momenteel worden er geen pesticiden 
gebruikt bij het beheer van het openbaar 
groen in Stene. Er wordt evenmin bemest. 
De Schaperijkreek die langs de wijk loopt 
is ingebuisd en wordt gebruikt als riool. 
Bodemvervuiling werd niet vastgesteld. Wel 
is de bodem opgehoogd met aarde waar 
steengruis in zit. Momenteel gebeurt er nog 
niets rond de reductie van groenafval of rond 
geïntegreerd waterbeheer. Aandacht voor 
duurzaam energiegebruik of materialenbe-
heer is er ook niet. De Gistelse Steenweg, de 
autosnelweg en de luchthaven veroorzaken 
geluidshinder voor de wijk. 

Interpretatieluik

Knelpunten
• De wijk heeft af te rekenen met een aantal 
belangrijke barrières. In het noorden en 
noordoosten is er de autosnelweg Oostende-
Gent. In het westen vormt ook de Gistelse 
Steenweg een vrij drukke verkeersas. Samen 
met het verkeer is er ook risico op geluids-
hinder. Op piekmomenten is er in beperkte 
mate sluipverkeer via Oprit en Kievietstraat. 
De oostkant van de wijk wordt begrensd 
door een industriezone. De achtertuinen 
van de Havikstraat palen aan deze percelen 
en kijken uit op de industriepanden. 

• De wijk heeft weliswaar veel groenpolen 
maar er zijn te weinig verbindingen tussen 
deze polen. Daardoor worden kansen gemist 
voor de verspreiding en verplaatsing van 
levende organismen. Ook maatschappelijk 
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zorgt het ontbreken van verbindingen voor 
minder toegankelijkheid en een verminder-
de bereikbaarheid van de groenpolen. Betere 
en meer groene verbindingen kunnen betere 
verbindingen tussen de verschillende straten 
genereren.

• De Schaperijkreek is ingebuisd waardoor een 
belangrijke ecologische opportuniteit is ver-
dwenen. Ook recreatief gingen hiermee heel 
wat mogelijkheden verloren. De vier meter 
brede strook die hierdoor ontstond achter de 
Havikstraat is ongebruikt en verwaarloosd 
en trekt storters van sluikvuil aan.

• Het groen is zo geconcipieerd dat het onmoge-
lijk te beheren is op een ecologisch verantwoor-
de manier. Het beheer is arbeidsintensief en 
daardoor (te) duur. De bewoners vinden het 
onderhoud te duur en niet goed. Het groen 
is ecologisch oninteressant en biedt geen en-
kele natuurlijke meerwaarde. Het bestaande 
groen heeft slechts één enkele functie: die 
van siergroen. 

• De wijk mist bakens of een duidelijk land-
merk. Mede hierdoor heeft de wijk geen echte 
identiteit en is er een gebrek aan herkenbaar-
heid. De bewoners vereenzelvigen zich niet 
gemakkelijk met hun woonomgeving. Er 
is ook geen historisch gevoel in de wijk. Er 
zijn evenmin zichtpunten of ankers die een 
verband leggen met het nabijgelegen polder-
landschap. 

•Op sommige plaatsen is de grond in de win-
ter bijzonder drassig waardoor bijvoorbeeld 
het voetballen op het plein in het gedrang 
komt.

Potenties
• De reststukjes groen bij de Gistelse Steen-
weg bieden de kans om hier een struiken-
gordel te plannen die niet alleen verkeer en 

lawaai enigszins buffert maar ook de over-
wegende wind breekt. 

• De vier meter brede strook bij de inge-
buisde kreek biedt de mogelijkheid om er 
een groene wandel- en fietsas te realiseren. 
Een groene as kan een bijkomende verbinding 
maken met het fietspad. Zo wordt Zand-
voorde en het daar gelegen stadsbos per fiets 
toegankelijk. Aan het andere uiteinde kan 
een verbinding tot stand gebracht worden 
met de overkant van de Gistelse Steenweg. 
Hierdoor ontstaat een aansluiting met an-
dere woonwijken (ook de nieuw geplande 
woonuitbreidingszone), met het sportterrein 
De Schorre èn met de nabijgelegen polders. 

• De vier meter brede strook bij de inge-
buisde kreek opent mogelijkheden naar 
bijkomende interessante natuurwaarden. 
Aansluitend zou een groene bufferzone bij 
de industriezone nog meer natuurwaarde 
kunnen genereren. Het is meteen een kans 
om de industriegebouwen te camoufleren 
en de achtertuinen van de Havikstraat op 
te waarderen.

• Natte plekken kunnen een aanleiding zijn 
om op natuurlijke wijze extra natte plekken te 
maken waardoor de biodiversiteit en de intrin-
sieke natuurwaarde verhoogt. Voor kinderen, 
tieners èn volwassenen kunnen het zeer aan-
trekkelijke plaatsen worden om te vertoeven 
en de natuur beter te leren kennen. 

• Door op andere plaatsen opnieuw grach-
ten te graven en microreliëf aan te bren-
gen vergroot het waterbergend vermogen en 
komen andere plaatsen droger te liggen. 
Die kunnen worden worden voor spel of 
ontmoeting. 

• De intrinsieke vochtigheid van de bodem 
kan benut worden om elementen zoals riet-
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kragen en grachten uit het polderlandschap 
te introduceren in de wijk. Het is een kans 
om de link met de polders en met vroeger weer 
aan te halen. Het appelleert aan het gemeen-
schappelijk gedachtegoed van de bewoners 
en kan hierdoor de identiteit en het histo-
risch besef versterken. 

• Het gebruik van streekeigen bomen en 
het gebruik van bomenrijen kan opnieuw 
bakens uitzetten in de wijk en een beeldbepa-
lend karakter realiseren. 

• Het ontwerpen van ecologisch en beheer-
gericht groen biedt niet alleen meer kansen 
voor de natuur maar zal op termijn ook 
duurzamer zijn. Hierdoor zal het beheer 
minder arbeidsintensief zijn en dus minder 
duur. Meer natuurgericht groen kan bewo-
ners meer vertrouwd maken met de natuur 
en motiveren voor een ecologische aanpak. 
Sommigen gaan wellicht de ecologische 
principes ook toepassen in de eigen kleine 
achtertuin.

• De ruimtes die op verschillende plaatsen 
tussen twee huizen en tuinen in zitten en nu 
onbenut blijven, kunnen gebruikt worden 
om bijkomende verbindingen te maken met de 
pleintjes waardoor de toegankelijkheid en de 
bereikbaarheid verbetert.
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3. PROJECTBESCHRIJVING 
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3.1 Het project chronologisch en in fasen geschetst

Chronologisch

3. PROJECTBESCHRIJVING 

Oktober 2003 
Open Huis Dag 

Opmaak ruimtelijke kaart

November 2003
Op uitstap naar voorbeeldprojecten

Opmaak ruimtelijke kaart, 
bouw maquette

December 2003 
Bouw maquette 

Opmaak ruimtelijke kaart

Januari 2004
Bevraging, verspreiding wijkkrant
Voorstelling maquette 

Opmaak ruimtelijke kaart

Februari 2004 
Bevraging, bevraging kinderen
Maken van videofi lm met jongeren
Natuur en openbaar groen

Opmaak ontwerp

Maart 2004
Wijkcomposteren 

Opmaak ontwerp

April 2004
Tentoonstelling voorontwerp

Mei 2004
Kinderactiviteit met Jeugdbond 
voor Natuurstudie 
en Milieubescherming

Juni 2004
Organisatie wijkfeest 

Opmaak beplantings- 
en beheerplannen

Juli 2004
Wijkfeest, 
voorstelling defi nitief ontwerp

Opmaak beplantings- 
en beheerplannen

September 2003 
Gesprekken bevoorrechte 
getuigen

Opmaak ruimtelijke kaart

3. PROJECTBESCHRIJVING 
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In fasen
Zicht krijgen op de wijk en de bewoners
• Via cijfermateriaal werd een sociale kaart 
van de bewoners van de wijk samengesteld.
• Via gesprekken met bevoorrechte getuigen 
kreeg men zicht op de moving spirits in de 
wijk en op hoe men het groen in de wijk 
ervaart.
• Via verschillende methodes werd een 
ruimtelijke kaart van de wijk opgesteld. 

Start project
• Opening Het Huis in de wijk (werkadres 
van het project): voorstelling project, de eco-
logische doelstelling en de planning.
• Visualiseren van ecologisch groen door 
bezoek aan voorbeeldprojecten.
• Basis leggen voor een kern van medewer-
kers onder de bewoners door de bouw van 
een maquette van de wijk.

Inventarisatiefase
We maakten een inventaris op van de me-
ning van de bewoners over het openbaar 
groen. Dit proces van inventarisering had 
tegelijk een groepsvormende functie. Hier-
voor werd geopteerd om te werken met drie 
methodieken. 
• Vooreerst de ‘klassieke’ bevraging waarbij 
een representatieve groep van 50 bewoners 
individueel werd bevraagd over verschil-

Oktober 2003 
Open Huis Dag 

Opmaak ruimtelijke kaart
November 2003
Op uitstap naar 
voorbeeldprojecten

Opmaak ruimtelijke kaart, 
bouw maquette

December 2003 
Bouw maquette 

Opmaak ruimtelijke kaart

Januari 2004
Bevraging, verspreiding wijkkrant
Voorstelling maquette 

Opmaak ruimtelijke kaart

Februari 2004 
Bevraging, bevraging kinderen
Maken van videofilm met jongeren
Natuur en openbaar groen

Opmaak ontwerp

Maart2004
Wijkcomposteren 

Opmaak ontwerp

April 2004
Tentoonstelling voorontwerp

Mei 2004
Kinderactiviteit met 
Jeugdbond voor Natuurstudie 
en Milieubescherming

Juni 2004
Organisatie wijkfeest 

Opmaak beplantings- 
en beheerplannen

Juli 2004
Wijkfeest, voorstelling 
definitief ontwerp

Opmaak beplantings-  
en beheerplannen

September 2003 
Gesprekken 
bevoorrechte getuigen

Opmaak ruimtelijke kaart

lende facetten van het openbaar groen van 
de wijk. 
• Daarnaast werd gebruik gemaakt van de 
methode ‘planning for real’ (zie p. 43). Via 
het maken van een maquette van de hui-
dige (en toekomstige) wijk wordt een andere 
groep bewoners aangesproken en krijgen de 
bewoners de kans om op een directe en niet-
cognitieve manier hun mening te zeggen 
over hun wijk. De maquette werd ook later 
in het inspraakproces gebruikt om voorstel-
len en verwachtingen van de bewoners te 
visualiseren. 
• Voor de kinderen en jongeren werd een 
specifieke werking opgezet met een kinder-
namiddag en het maken van een video over 
de wijk; zo werden ook zij als groep bij het 
project betrokken. 

Sensibiliserende en verdiepende activiteiten 
We ondernamen acties om de bevolking op 
een positieve manier met verschillende facet-
ten van een ecologische teeltwijze kennis te 
laten nemen. Deze acties hadden tegelijk een 
groepsvormende functie. 

Een nieuw ontwerp voor de wijk
• Op basis van wat we leerden in de vorige 
projectfasen, stelde de landschapsarchitecte 
een nieuw ontwerp voor het groen in de 
wijk op. 
• Dit nieuwe ontwerp werd tentoongesteld 
zodat de bewoners input konden geven. 
Daarna volgde een definitief ontwerp op ba-
sis waarvan een beplantings- en beheerplan 
werd opgesteld. 

Wijk in bloei
• We zorgden ervoor dat de nieuwe perspec-
tieven voor de wijk ook echt kunnen worden 
waargemaakt. De eerste stap van Stene, Wijk 
in bloei bestond uit een wijkfeest.
• De projectpartners zullen de uitvoering 
van het ontwerp zijdelings verder opvolgen. 
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3.2 Gesprekken met 
15 bevoorrechte getuigen 
september-oktober 2003

Doelstellingen
Doel van deze gesprekken is dat de project-
medewerkers kennismaken met de wijk. Ter-
zelfder tijd moet dit zicht opleveren op be-
woners die eventueel willen meewerken aan 
het project, de zogenaamde moving spirits.

Kosten
66
Behalve de inzet van de projectmedewerkers 
zijn er geen kosten.

Voorbereiding
In overleg met de toezichter van de soci-
ale huisvestingsmaatschappij de Oostendse 
Haard, werd een lijst opgesteld van 15 
personen die werden bezocht. Door de 
projectmedewerkers wordt een leidraad aan-
gemaakt voor het verloop van het gesprek 
zodat bij elk gesprek dezelfde onderwerpen 
aan bod komen en die er voor zorgt dat alle 
nodige informatie aan bod komt. 

Resultaat
Door deze gesprekken maken we voor de 

eerste keer echt kennis met de buurt en de 
bewoners. Zonder dat we een vaste lijst van 
moving spirits aangelegd hebben, krijgen we 
wel een zicht op wie op welke manier wil 
meewerken aan het project.

Belang binnen het totaalproject
Tijdens deze verkennende gesprekken met 
bevoorrechte getuigen slaagden we er in om 
voor de eerste keer de vinger aan de pols te 
leggen van wat op het vlak van groenbeheer 
van belang is voor de buurtbewoners. Zo is 
er heel veel onvrede over het maaien van het 
gras en vinden de mensen dat er de laatste tijd 
een achteruitgang is, “vroeger was het beter”. 
Daarnaast zijn we er door deze gesprek-
ken in geslaagd om bij een aantal mensen 
enthousiasme voor het project te creëren 
zodat ze echt actief willen meewerken.  
Als we terugkijken op het volledige project, 
blijkt dat deze gesprekken de basis hebben 
gelegd voor een vaste kern van medewerkers 
die 10 maanden lang, tot aan het wijkfeest 
zouden blijven meewerken. Dit hadden we 
wellicht op geen enkele andere manier kun-
nen realiseren. Het belang van dit persoon-
lijke contact moet dus niet worden onder-
schat. De tijd die hierin geïnvesteerd werd 
leverde achteraf duidelijke resultaten op.

Wij hadden het geluk van projectpartner de Oostendse Haard een huis midden in de wijk ter beschikking te krij-
gen. Zo’n lokale verankering heeft grote voordelen. Het project maakt op die manier fysiek deel uit van de wijk. De 
projectmedewerkers waren drie dagen per week aanwezig in de wijk, wat ook een groot pluspunt is. Wij kregen de 
indruk dat de bewoners zich daardoor sneller gingen identificeren met het project en eraan deelnamen. Het feit dat 
de bewoners zich niet ver moeten verplaatsen om iets met Wijk in groei mee te doen, is ook drempelverlagend. En 
uiteraard is het ook enorm handig: de projectmedewerkers hoeven zich niet ver te verplaatsen voor contact met de 
bewoners; een permanente locatie is ook erg handig voor materiaalopslag, tentoonstellingen,… 
Een gemeenschappelijke werkplek bevordert ten slotte ook de samenwerking tussen verschillende organisaties. Op 
het raam van Het Huis prijkten het logo en de baseline Wijk in groei van het project. Dat gaf het project een identiteit 
waarbij de bewoners zich betrokken konden voelen.

Een huis in de wijk en het logo voor het project
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3.3 Opening 
Het Huis in de Wijk
Zondag 19 oktober 2003

Doelstellingen
Met deze dag wilden we het project en 
zijn doelstellingen en Het Huis in de Wijk 
waar de bewoners terechtkunnen bekend 
maken aan de bewoners en in de regio.  

Kosten
66
Voorbereiding en receptiekosten

Voorbereiding
** 
Medewerkers zoeken onder de bewoners, 
huis-aan-huis folder, opstellen van power-
pointpresentaties, perswerking.

Verloop
Bewoners die binnen kwamen, konden met 
behulp van groene, gele en rode stickertjes 
aangeven wat ze over verschillende thema’s 
vinden terwijl de projectmedewerkers hen 
verwelkomen met een babbeltje. Even later 
openden we Het Huis officieel in aanwezig-
heid van de pers en de burgemeester. Na 
soep en brood, een infosessie over ecologisch 

groen en een sessie over de planning van het 
project sloten we af met een receptie.

Resultaat 
Doorheen de dag kwamen er 48 mensen 
uit de wijk opdagen, bijna één op tien 
bewoners dus. Het concept van duurzaam 
groen was gelanceerd. Opvallend was dat 
mensen relatief lang bleven nababbelen bij 
de receptie. De bewoners stonden open 
tegenover het project Wijk in groei. De pers-
uitnodiging heeft goed gewerkt. Verschil-
lende lokale en nationale kranten en Radio 
2 besteedden aandacht aan het project.  

Belang binnen het totaalproject
Met deze startdag werd een positief contact 
tussen de bewoners en de projectmedewer-
kers gelegd; het project werd gelanceerd. De 
persaandacht heeft zijn effect zeker gehad en 
dit op twee vlakken. Om te beginnen was 
er de positieve reactie die we nog weken 
daarna kregen van bewoners dat ze het leuk 
vonden dat hun wijk in de krant stond. En 
ten tweede heeft dit zeker effect gehad in de 
regio Oostende. Als we later het stadsbestuur 
moesten contacteren, ging bij heel wat men-
sen een belletje rinkelen: “’t Is juist, er stond 
iets in de krant daarover!”.

Officiële opening van 
Het Huis

Binnenkomers konden aangeven 
wat ze van hun wijk vinden

De pers bracht de wijk Stene in de 
belangstelling

Oktober 2003 
Open Huis Dag 

Opmaak ruimtelijke kaart
November 2003
Op uitstap naar 
voorbeeldprojecten

Opmaak ruimtelijke kaart, 
bouw maquette

December 2003 
Bouw maquette 

Opmaak ruimtelijke kaart

Januari 2004
Bevraging, verspreiding wijkkrant
Voorstelling maquette 

Opmaak ruimtelijke kaart

Februari 2004 
Bevraging, bevraging kinderen
Maken van videofilm met jongeren
Natuur en openbaar groen

Opmaak ontwerp

Maart 2004
Wijkcomposteren 

Opmaak ontwerp

April 2004
Tentoonstelling voorontwerp

Mei 2004
Kinderactiviteit met 
Jeugdbond voor Natuurstudie 
en Milieubescherming

Juni 2004
Organisatie wijkfeest 

Opmaak beplantings- 
en beheerplannen

Juli 2004
Wijkfeest, voorstelling 
definitief ontwerp

Opmaak beplantings-  
en beheerplannen

September 2003 
Gesprekken 
bevoorrechte getuigen

Opmaak ruimtelijke kaart
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Een eenduidige definitie van participatie 
bestaat niet en de term wordt dan ook te pas 
en te onpas gebruikt. De termen inspraak, 
participatie, zeggingschap worden makkelijk 
door elkaar gehanteerd. 
Er bestaan een gradaties tussen ‘inspraak’ 
en ‘participatie’, met steeds intenser betrok-
kenheid:
- het eenvoudig informeren van de bevol-

king over het gevoerde beleid (meewe-
ten); 

- het raadplegen zonder zich te binden 
aan de resultaten (meedenken);

- het samen ontwikkelen van een plan dat 
moet worden uitgevoerd (meepraten en 
adviseren);

- tot het zelfbestuur, waarbij burgers 
(mede)verantwoordelijk zijn voor de be-
slissingen (meebeslissen). 

Participatie is meer dan inspraak. 
Met inspraak bedoelen we dat de bewoners 
geïnformeerd, gesensibiliseerd en gecon-
sulteerd worden over reeds uitgewerkte 
plannen. 
Echte participatie vertrekt van de notie ge-
lijkwaardig partnerschap en van gedeelde 
verantwoordelijkheid. Daarmee bedoelen 
we dat de bewoners partners zijn. Ze wor-
den zowel bij de ideeënvorming, bij moge-
lijke oplossingen en beleidsvoorstellen als bij 
de uitvoering en het beheer van een project 
betrokken. 
Ter illustratie: vaak gebruikte participatieve 
methoden als publieke hoorzittingen zijn in-
tussen   geïnstitutionaliseerd bij milieu-  en 
natuurbeschermingsmaatregelen. Maar ze 
zijn vaak te vrijblijvend van aard. Ze vinden 

plaats nadat de beslissing al is genomen, 
ze laten te weinig vrijheid en inspraak voor 
de participant, ze trekken maar een kleine 
groep participanten aan… In een partici-
patieve benadering worden lokale gemeen-
schappen aangemoedigd om zelf gestalte te 
geven aan het participatief proces, of, indien 
nodig, met de hulp van externen (overheids-
instellingen, NGO’s…) die katalysatoren van 
het proces kunnen zijn. Participatieve plan-
ning veronderstelt dus ook empowerment 
van de lekenparticipant: die moet voldoende 
weerbaarheid en kracht krijgen. 
Het pad van het conventionele beslissings-
proces moet worden verlaten. Participatie 
impliceert immers een open en flexibele 
houding tegenover ‘leken’. ‘Waarheid’, ‘feit’ 
en ‘oorzaak-effect’ zijn niet langer het mono-
polie van de ‘expert’. Ze worden opgebouwd 
tijdens het proces, vanuit de verschillende 
invalshoeken van alle deelnemers. Aan de 
belanghebbenden wordt dus de mogelijk-
heid gegeven, via een proces van groeps-
leren en consensus-opbouw, om eigen 
initiatieven te creëren en te beheren. 
Onze inspiratiebronnen kwamen uit ver-
schillende hoeken:
- De ‘Planning for real’-methode (zie kader 
p.43)
- Hoofdstuk ‘participatie’ uit het Vademe-
cum beheerplanning (zie kader p. 18)
Deze methodieken werden niet strikt op-
gevolgd. Ze leverden eerder ideeën aan. 
De activiteiten werden in de eerste plaats 
bepaald door de samenwerking met de 
bewoners en de ecologische doelstelling van 
het project. We bespreken deze methodie-
ken verderop. 

Participatie: een term met veel ladingen
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3.4 Op uitstap naar 
voorbeeldprojecten
2 november 2003

Doelstellingen
Het concept van ecologisch groen was al 
gelanceerd, maar bleek voor veel mensen 
duidelijk een abstract tot zelfs een nega-
tief gegeven. Het leek ons dan ook zinvol 
om samen met de bewoners een aantal 
voorbeeldprojecten te bezoeken. Met deze 
uitstap wilden we het begrip ecologisch 
groen concretiseren en visualiseren om zo 
de ecologische doelstelling van het project 
duidelijk te maken.

Kosten
66
Huur van de bus die ons naar Gent bracht. 
Eenvoudige maaltijd.

Voorbereiding
*
Een geschikt voorbeeldproject opsporen, 
gids contacteren, bus reserveren, eethuis 
reserveren, aankondiging activiteit via een 
huis-aan-huis folder.

Verloop
Tweeëntwintig bewoners schreven zich in 
om mee op uitstap te gaan. De tuinarchi-
tecte geeft een erg geanimeerde en toegan-
kelijke uitleg in haar eigen tuin. Middageten 
doen we in een ecologisch eethuis in Gent, 
Lekker GEC. De specifiek ecologische as-
pecten zoals de herfstbladeren in de tuin en 
kikkererwtenpastei op de boterham worden 
positief onthaald. Na de middag gaan we 
naar een voorbeeldwijk: Nieuw Gent. Een 
betrokkene leidt de groep rond. De gids 
was enthousiast en de bewoners waren dat 
ook. De activiteit voor de kinderen bestaat 
eruit dat ze op verschillende plekken punten 
mogen geven. De meisjes doen dat enthou-
siast en nemen ook verslag. De jongens zijn 
te wild. Ze verpesten de activiteit een beetje 
want op die manier konden we geen goede 
babbel hebben. Gepland was dat we nu nog 
naar een park in de buurt zouden gaan, maar 
door een fikse regenbui beperken we ons tot 
een cafébezoek. 

Resultaat
Het belangrijkste resultaat van deze dag 
was dat degenen die meegegaan zijn heel 

Op uitstap naar voorbeeldprojecten in Gent konden 
de bewoners zien wat ecologisch groen betekent

De jongeren droegen bij aan de goede sfeer

Oktober 2003 
Open Huis Dag 

Opmaak ruimtelijke kaart
November 2003
Op uitstap naar 
voorbeeldprojecten

Opmaak ruimtelijke kaart, 
bouw maquette

December 2003 
Bouw maquette 

Opmaak ruimtelijke kaart

Januari 2004
Bevraging, verspreiding wijkkrant
Voorstelling maquette 

Opmaak ruimtelijke kaart

Februari 2004 
Bevraging, bevraging kinderen
Maken van videofilm met jongeren
Natuur en openbaar groen

Opmaak ontwerp

Maart 2004
Wijkcomposteren 

Opmaak ontwerp

April 2004
Tentoonstelling voorontwerp

Mei 2004
Kinderactiviteit met 
Jeugdbond voor Natuurstudie 
en Milieubescherming

Juni 2004
Organisatie wijkfeest 

Opmaak beplantings- 
en beheerplannen

Juli 2004
Wijkfeest, voorstelling 

definitief ontwerp

Opmaak beplantings-  
en beheerplannen

September 2003 
Gesprekken 
bevoorrechte getuigen

Opmaak ruimtelijke kaart



WIJK IN GROEI | 41  

duidelijk ervaren hebben wat ecologisch 
groen betekent en dat het mooi kan zijn.  
Bijkomend zorgde de uitstap ervoor dat 
projectbegeleiders en buurtbewoners elkaar 
beter leerden kennen – net als de buurtbe-
woners onderling.

Belang binnen het totaalproject
De betekenis, het belang en de schoonheid 
van ecologisch groen werden duidelijk. De 
deelnemers aan deze uitstap bleven actief 
verder meewerken in het project. Doorheen 
het project evolueerden zij duidelijk naar 
verdedigers van bijvoorbeeld meer bomen in 
de wijk ten aanzien van de andere bewoners. 
In discussies later in het project werd een 
aantal keer vermeld: “In Gent hebben we ge-
zien dat dit ook mooi kan zijn”. De uitstap 
was dus beslist van belang in het project. 

3.5 Cursus ecologisch 
groenbeheer
4 dagen in november 2003 en 
januari 2004 

Doelstellingen
Inzicht verschaffen in het hoe en waarom van 
ecologisch groenbeheer bij werkleiders en 
groenarbeiders van Duinenwacht vzw. Dat is 
van belang voor de uitvoer van het ontwerp. 

Kosten
666
Kosten cursus

Voorbereiding
*
Met de werkleider van Duinenwacht wor-
den de verschillende locaties bezocht waar 
Duinenwacht het beheer voor zijn rekening 
neemt, locatie zoeken voor de cursus, acco-
modatie regelen.

Verloop
De cursus vindt plaats op vier verschil-
lende dagen en wordt gegeven door gespe-
cialiseerde cursusbegeleiders van Velt. Het 
lessenpakket bestaat telkens uit een halve 
dag theorie (met aangepaste schriftelijke 
oefeningen) en een wandeling/bezoek aan 
de verschillende locaties waar de werkne-
mers van de Duinenwacht voor het beheer 
verantwoordelijk zijn. 
Dag 1: over het wat en waarom van 
 ecologisch groenbeheer.
Dag 2: over vegetatieprocessen en de toe-
 passing ervan op groenbeheer
Dag 3: over houtige begroeiingen
Dag 4: over reductie van
 bestrijdingsmiddelen

Resultaat
Staan de deelnemers de eerste dag nog wat 
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onwennig tegenover de inhoud en het doel 
van de cursus dan ebt deze scepsis vrij vlug 
weg. De bezoeken aan het werkterrein zijn 
leerrijk voor cursisten en lesgever. Een dia-
loog komt vrij vlug tot stand. Problemen 
en oplossingen worden aangekaart. Vooral 
wisselwerkingen tussen planten en dieren 
en het bijleren over planten en hun eigen-
schappen kan op belangstelling rekenen. Dat 
een ecologische groenzone ook niet meteen 
betekent dat de boel verwildert is een onver-
wachte en verhelderende vaststelling voor de 
deelnemers. Ook de motivatie wordt hier-
door verstevigd.

Belang binnen het totaalproject
Met deze cursus werd een belangrijke schakel 
in het totaalproject – nl. het beheer van het 
openbaar groen in de wijk – van een goed re-
sultaat verzekerd. Het degelijk inlichten over 
het hoe en waarom van de nieuwe aanpak is 
essentieel. Hierdoor worden de beheerders 
betrokken partij, weten ze wat hun taak in 
de toekomst kan inhouden en kennen ze 
ook het waarom ervan en het belang. De 
kans op succes is daardoor voor een groot 
stuk gegarandeerd. Ook het vlotte werken in 
de toekomst en het aanvaarden van bepaalde 
richtlijnen door de werkleiders wordt hier-
door logischer en beter te begrijpen.

3.6 Bouwen 
van de maquette 
7 avonden in november 2003

Doelstellingen
Door het maken van de maquette willen 
we de ‘doeners’ in de wijk betrekken bij 
het project. Door de samenwerking aan een 
concreet project willen we ook aan groeps-
binding werken en de basis leggen voor een 
bewonersorganisatie. Daarnaast willen we 
door het visualiseren van de wijk een helder 
beeld krijgen: hoe zit de wijk in elkaar? Wat 
zijn de probleemgebieden in de wijk? Later 
in het project zouden we de maquette nog 
willen gebruiken als basis om pijnpunten en 
nieuwe voorstellen visueel voor te stellen.  

Kosten
666
Tijd projectmedewerkers!
 
Voorbereiding
**
Op zoek naar moving spirits, op zoek naar 
knutselmateriaal.

Verloop
Vijfentwintig personen uit de wijk werden 

Door het maken van een maquette van de wijk ontstond een actieve kern van 
bewoners die meewerkten aan Wijk in groei
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Opmaak ontwerp

Maart 2004
Wijkcomposteren 
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aangeschreven. Het ging om mensen waar-
van de bevoorrechte getuigen dachten dat 
zij wel geïnteresseerd zouden zijn om mee 
te werken. In de brief wordt hen gevraagd 
om mee te werken aan de maquette. Er 
worden zeven momenten gepland waarop 
de bewoners samen met een projectbege-
leider aan de maquette kunnen werken. 
Het aantal deelnemers varieert tussen de 
vijf en dertien. De werkmomenten vallen 
op verschillende tijdstippen met als bedoe-
ling zoveel mogelijk mensen te bereiken.  
De eerste avond wordt het volledige straten-
plan en de inplanting van de gebouwen op 
kalkpapier uitgetekend. Dag twee worden 
de straten uit het gekopieerde stratenplan 
geknipt. De regionale tv-zender Focus komt 
op bezoek. Dan worden uit het gekopieerde 
stratenplan de plattegronden van de huizen, 
de garages en de groenzones geknipt. Uit 
piepschuim vellen die even groot zijn als 
de vijf grondkartons worden op basis van 
de uitgeknipte straten, huizen, garages en 
groenzones het grondplan in piepschuim ge-
sneden op de vierde avond. Dan wordt er ge-
start met het schilderen van de huisjes. Het 
zijn vooral de jongeren die aanwezig zijn deze 
keer. De volgende werkdag worden de schil-
derwerken verdergezet. En de laatste avond 
volgt de finishing touch. Struiken en bomen 
komen op het plan; de straatnamen worden 
op de maquette aangebracht. We eindigen 
met een drink op het geslaagde resultaat. 

Resultaat 
De maquette is afgewerkt. Op een mooie 
en overzichtelijke manier geeft de ma-
quette een beeld van hoe de wijk in elkaar 
zit. Tijdens het maken van de maquette 
werden al een aantal aangename en min-
der leuke plaatsen aangeduid en kwamen 
we te weten wat waar in de wijk gebeurt.  
Door samen te werken aan de ma-
quette hebben een aantal mensen 

Planning for real: methodiek

Een belangrijke inspiratiebron in het project was 
de Planning for real-methode. Die werd in 1977 
ontwikkeld door Tony Gibson. Hij vertrekt vanuit de 
volgende overtuiging: veel mensen verkeren in een 
achterstandsituatie door een gebrek aan woorden en 
taalvaardigheid. Diezelfde mensen hebben heel veel 
andere capaciteiten die niet uit de verf komen omdat 
discussie en debat de overheersende werkvormen 
zijn. Vanuit deze visie ontwikkelde Gibson een me-
thode waarbij het visualiseren een grote rol speelt in 
het opstellen van een planning voor buurtontwikke-
ling. In de methodiek gaat men op zoek naar de mo-
ving spirits. Ze vormen de drijvende kracht van het 
project en spelen een sleutelrol in het welslagen van 
het project. Voor deze moving spirits zijn geen speci-
fieke voorwaarden vereist: de wil tot inzet voor de wijk 
en een béétje handigheid volstaan. De moving spirits 
krijgen belangrijke taken: 
1. Talentenjacht in de wijk: aan alle bewoners wordt 

gevraagd waar zij goed in zijn. Zo verkrijg je een 
interessante lijst waarvoor je bij wie terecht kan. 

2. Andere bewoners en het beleid betrekken.
3. Samen met de bewoners wordt een maquette ge-

maakt van de wijk. Op basis van deze maquette 
worden dan verschillende informatiemomenten 
georganiseerd. 

Later in het proces gebruiken de bewoners de ma-
quette om te tonen wat ze bedoelen. Het gemeente-
bestuur, planologen,… worden ook uitgenodigd om 
te komen kijken. Dat nu pas de oplossingsinstanties 
worden uitgenodigd, is belangrijk omdat de bewo-
ners zo een zekere voorsprong konden opbouwen. 
Dan wordt er verder uitgewerkt wat er door wie en 
wanneer veranderd kan worden. 
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– die elkaar vooraf niet kenden – elkaar 
beter leren kennen. Er vormt zich lang-
zaamaan een vaste groep van medewerkers.  
Toch duurt het bouwen van een maquette 
met de bewoners heel lang. De vraag is dan 
ook of dit binnen een tijdelijk project van 10 
maanden niet al te veel tijd in beslag neemt?

Belang binnen het totaalproject
Door het bouwen van de maquette hebben we 
op een hele positieve manier duurzaam con-
tact kunnen leggen met een aantal mensen 
en konden we ook tijd maken om samen met 
hen te zoeken naar hoe de maquette het best 
vorm kon krijgen. Hierdoor werd het project 
langzaamaan meer hun project en kregen we 
echt een vaste kern van 7 tot 8 medewerkers. 
Doordat we op verschillende tijdstippen zijn 
samengekomen, kregen we ook de kans om 
hen wat beter te leren kennen en kwamen 
zij ook los over wat er leefde in de wijk. 
Wij op onze beurt kregen de kans om op 
een informele manier wat uitgebreider uit-
leg te geven over de doelstellingen van het 
project en het belang van ecologisch beheer. 
Het resultaat van deze activiteit was ook de 
maquette zelf die we later in het project op 
een aantal momenten gebruikt hebben in 
discussies over het groen in de wijk. Door de 
maquette werd alles veel zichtbaarder en dus 
concreter voor de bewoners. De Planning for 
real methode geeft aan de maquette nog meer 
te gebruiken. Het zou de bedoeling zijn om 
met de maquette de straat op te gaan en op 
pleinen en hoeken uitleg te geven aan elke 
toevallige passant. Omdat het winter was en 
omdat het te veel organisatiecapaciteit vroeg 
hebben we dat niet kunnen doen. In verhou-
ding tot de tijd die er was, heeft de maquet-
tebouw te veel tijd in beslag genomen. 

3.7 Verspreiden van een 
wijkkrantje naar aanleiding 
van de eindejaarsperiode
5 januari 2004

Doelstellingen
Door het verspreiden van een wijkkrantje bij 
iedereen in de buurt wilden we àlle bewo-
ners informeren over het project en wilden 
we een korte stand van zaken geven over wat 
er reeds gebeurd was. 

Kosten
66
Tijd van de projectmedewerkers om het 
krantje te maken en kopiekosten. 

Voorbereiding
**
De voorbereiding bestond uit inhoudbepa-
ling en taakverdeling, artikeltjes schrijven, 
lay-out en verspreiding.

Verloop
Het krantje werd De kleine wijkklok 
gedoopt. In het krantje werden de eco-
logische doelstellingen van het project, 
de verdere planning, foto’s van wat er al 
gebeurd was, de historiek van het kreken-
gebied en nieuwjaarswensen opgenomen. 

Resultaat
Het behaalde resultaat mag gezien worden. 
Het geeft een mooi overzicht van wat er op 
dat moment al gebeurd was. Er zijn 230 
krantjes verspreid.

Belang binnen het totaalproject
Binnen het totaalproject was dit de ideale 
gelegenheid om eens stil te staan bij wat er 
al gebeurd was en wat er nog zou moeten 
komen. Door het aanmaken van dit buurt-
krantje hadden we ook een informatiepakket 
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voor derden. Het werd daarnaast verspreid 
naar de projectpartners en naar het stads-
bestuur van Oostende. We konden er nu 
vanuit gaan dat alle bewoners minstens de 
kans kregen om zich te informeren over het 
project. 

3.8 Huis-aan-huis bevraging
November 2003 – maart 2004

Doelstellingen
Met de bevraging wilden we zicht krijgen op 
hoe de openbare ruimte in de wijk ervaren 
wordt: algemeen, de voorzieningen, hoe en 
waar men zich verplaatst, wat men vindt 
van de groenelementen, van het onderhoud 
van het groen, de speelvoorzieningen en 
van de pleinen in de wijk. Tot slot polsten 
we naar wat men wil doen in de wijk en 
naar de interesse van de mensen om ver-
der mee te werken aan Wijk in groei. Deze 
informatie werd de basis om het ontwerp 
voor het groen in de wijk op te baseren.  

Kosten
666
Zeer veel tijdsinvestering van de twee pro-
jectmedewerkers.

Voorbereiding
***
Opstellen van een bruikbare vragenlijst, 
steekproeftrekking te bevragen bewoners, 
afspraken maken met bewoners. 

Verloop
In november en december wordt de vragen-
lijst opgesteld. In januari starten we met de 
50 huis-aan-huis bevragingen. Half maart 
zijn de resultaten van de vragenlijst verwerkt 
met behulp van het statistisch programma 
SPSS.

Resultaat 
Resultaten van de vragenlijst 

Voorzieningen in de wijk
92,00% vindt dat er in de wijk te weinig plaatsen zijn waar men-
sen elkaar kunnen ontmoeten 
10,34% vindt dat er te weinig banken zijn in de wijk 
10,34% vindt dat er geen plaats is waar je elkaar kan ontmoeten of 
wat praten 
45,00% vindt dat er een vaste barbequeplaats moet komen  
in de wijk 
68,00% vindt dat dit geen propere wijk is 
80,00% vindt dat er te weinig vuilnisbakken zijn in de wijk 
77,50% vindt dat er minsten één hondentoilet moet komen  
in de wijk. 

Groenelementen in de wijk
71,80% vindt dat er te weinig bloemen in de wijk zijn 
76,90% vindt dat er voldoende grasvelden zijn en 71,80% vindt 
dat er voldoende struiken zijn, er moeten dus geen struiken en 
grasvelden meer bijkomen 
53,80% vindt dat er voldoende bomen zijn, terwijl 38,50% vindt 
dat er nog bomen moeten bijkomen 
58,30% vindt dat er geen bosje in de wijk moet komen 
65,5% vindt dat er in de wijk geen afbakening met struiken moet 
komen 
42,5% vindt dat er een vijvertje in de wijk mag zijn 
 
Spelen in de wijk
51,4% vindt dat er te weinig plaatsen in de wijk zijn om te spelen 
53,85% vindt dat er in de wijk te weinig speelvoorzieningen zijn 
Slechts 5,4% vindt dat de kinderen te veel buiten spelen. Er is dus 
geen overlast van spelende kinderen in de wijk 
23,08% vindt het voetbalplein een goede plek om te spelen 
23,08% vindt het speelplein een goede plek om te spelen 

Activiteiten in de wijk
71,80% vindt dat er te weinig bloemen in de wijk zijn  
68,00% vindt dat dit geen propere wijk is 
30,95% van de bevraagden fietst regelmatig 
45,50% vindt dat ze met meer mensen willen in contact komen 
om een praatje te slaan en elkaar wat meer willen ontmoeten 
42,4% zou willen meewerken aan composteren en 33,3% zou wil-
len kippen voeren
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In deze resultaten valt op dat mensen vooral 
op sociaal vlak tekorten zien in hun wijk: 
er ontbreken ontmoetingsmogelijkheden 
en speelvoorzieningen. Daarnaast geven de 
bewoners aan dat de ze Stene geen ‘propere’ 
wijk vinden. Op vlak van groenvoorzienin-
gen zijn er weinig opvallende resultaten, 
behalve dan de vraag naar meer bloemen. 

Door de bevraging is de informatie die de 
bewoners ons tijdens andere activiteiten ga-
ven beter gestaafd en is de representativiteit 
van een aantal meningen verhoogd. Toch 
hebben we maar weinig informatie verkregen 
die we nog niet hadden. Alle projectpartners 
waren het erover eens dat de resultaten van 
de bevraging onvoldoende waren.

Belang binnen het totaalproject
De resultaten van deze individuele bevraging 
werden gebruikt voor de opmaak van het 
ontwerp. De geleverde inspanningen waren 
echter niet in verhouding met de geringe 
resultaten. De bevraging leverde weinig bij-
komende informatie op – terwijl dit toch 
een behoorlijke tijdsinvestering vergde. Wel 
werd er contact gelegd met bewoners waar-
mee anders nooit contact zou zijn en de pro-
jectmedewerkers leerden de wijk beter ken-
nen. Anderzijds is het werken met de moving 
spirits meer op de achtergrond geraakt.

Aan de hand van de literatuur over 
de maatschappelijke waardering van 
groen en landschap vonden we een 
aantal relevante te bevragen catego-
rieën:
Leeftijd 
Opleidingsniveau
Man-vrouw
Op basis van de bewonerslijst van 
de sociale huisvestingsmaatschappij 
werden alle bewoners vanaf 20 jaar 
ondergebracht in deze drie cate-
gorieën. Jongere bewoners worden 
met behulp van andere methodieken 
bevraagd. (zie p. 49).
Omdat we geen gegevens hadden 
over het opleidingsniveau, konden 
we dit niet als categorie kunnen op-
genomen. De categorie ‘straat’ werd 
ook opgenomen omdat we ervan 
uitgingen dat de mensen uit een 
bepaalde straat waarschijnlijk een 
meer uitgesproken mening hebben 
over een pleintje dicht bij hun huis 
dan ver af. 
De steekproef van 50 personen werd 
verhoudingsgewijs over de categorie-
en verdeeld. Voor elke persoon is ook 
een individuele vervanger gezocht in 
geval van weigering. 

Steekproeftrekking: 
methodiek
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3.9 Wijk in miniatuur - 
tentoonstelling maquette 
Zondag 11 januari 2004

Doelstellingen
Het was de bedoeling om via een bevraging 
aan hand van de maquette meer te weten te 
komen over de thema’s die ook in de huis-
aan-huis bevraging aan bod kwamen. We 
wilden iedereen de kans geven, input te 
geven op het ontwerp. Daarnaast wilden we 
ook meer mensen bij het project betrekken. 

Kosten
6
Relatief goedkope methode.

Voorbereiding
* 
Vergt weinig voorbereiding. 

Verloop
Een projectmedewerker alias kerstman had 
tijdens de feestdagen samen met een aantal 
bewoners met luide bel de wijkbewoners 
voor deze activiteit gemobiliseerd. Op de 
dag zelf kregen de bewoners de kans om op 

Steekproeftrekking: 
methodiek

de maquette met vlaggetjes in verschillende 
kleuren aan te duiden wat ze van hun wijk 
vinden over de verschillende thema’s uit de 
huis-aan-huis bevraging. Verschillende be-
woners blijven nog een hele poos napraten. 

Resultaat 
De opkomst voor deze voorstelling van de 
maquette was niet groot: 28 mensen kwa-
men op die zondag langs. Nochtans was er 
een extra inspanning geleverd om dit ludiek 
bekend te maken. Het resultaat hiervan 
was enige gelatenheid bij de bouwers van 
de maquette: zij hadden toch wat meer 
aanwezigen verwacht. Daarbij kwamen er 
bij het plaatsen van de vlaggetjes weinig of 
geen nieuwe elementen naar voren als infor-
matie voor de landschapsarchitecte. Ook de 
doelstelling om meer mensen bij het project 
te betrekken werd niet gehaald. Een belang-
rijke oorzaak van dit alles is dat de maquette 
niet kon worden tentoongesteld op hoeken 
en pleinen in de wijk – zoals Planning for 
real voorziet. 

Belang binnen het totaalproject
Vooral het maken van de maquette zelf 
is van belang geweest voor het project. 

Bewoners gaven input op het 
ontwerpplan
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3.10 Wijk in kinderschoenen 
– bevraging kinderen 
Zondag 1 februari 2004

Doelstellingen
We willen zicht krijgen op hoe de kinderen 
hun wijk ervaren. Bovendien willen we hen 
zeker ook betrekken bij het project. 

Kosten
6
Relatief goedkope methode.

Voorbereiding
*
Zoeken van een vier begeleiders, opvallende 
uitnodiging op naam verspreiden, verzame-
len van voldoende fototoestellen en band-
opnemers, een bewoner aanspreken voor 
praktische hulp.

Verloop
Tweeëntwintig kinderen dagen op. Een 
tiende van de jeugd uit de wijk was aanwe-
zig. De +14-jarigen bleven thuis. Na een in-
teractieve inleiding gaan we in twee groepen 

De landschapsarchitecte praat ook met de kinderen 
over hun ervaringen met het groen in de wijk

We wilden zeker ook de kinderen uit 
de wijk bij het project betrekken
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en beheerplannen

September 2003 
Gesprekken 
bevoorrechte getuigen

Opmaak ruimtelijke kaart

Verder is er weinig bijkomende informatie 
uitgekomen. Wel kregen alle bewoners de 
kans om input te geven op het ontwerp. Het 
verderzetten van de Planning for real metho-
diek zoals voorzien door Gibson (zie p. 43) 
vergt meer tijd dan voorzien in dit project.  
Achteraf gezien hadden we beter de huis-
aan-huis bevraging (zie 3.7) vervangen door 
een bevraging aan de hand van de maquette, 
die op elke straathoek tentoongesteld zou 
kunnen zijn. 
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met de kinderen op stap in de wijk. Tijdens 
de wandeling willen we te weten komen 
waar de kinderen wel en niet spelen en wat 
ze precies doen: de specifieke ervaringsdes-
kundigheid van de kinderen. Ook willen we 
te weten komen waar en wat de kinderen 
in de toekomst willen spelen. We peilen 
ook dus naar hun ontwerpdeskundigheid.  
 
We proberen de activiteit speels te maken 
door te werken met een bandopnemer 
en een fototoestel. Op opvallende plek-
ken mogen de kinderen iets inspreken 
op de bandopnemer en een foto nemen. 
Deze ervaring leert dat het inderdaad 
noodzakelijk is om een aantal ludieke 
aspecten in de activiteit in te brengen.  
 
Na de wandeling werden de kinderen in 
Het Huis verwelkomd. Daarna werden de 
kinderen in kleine groepjes bevraagd aan de 
hand van de maquette. Na afloop van deze 
activiteit houden we met de begeleiders een 
bespreking van de resultaten van de bevra-
ging. Creatieve suggesties voor verandering 
bleven blijkbaar achterwege.

Resultaat 
Na deze middag hadden we een indruk 
van wat de kinderen waar doen en zouden 
willen doen in de wijk. De wijkwandeling 
lokte meer reacties uit bij de kinderen dan 
de bespreking aan de hand van de meer ab-
stracte maquette. Toch moesten we ook op 
de wandeling goed doorvragen. De kinderen 
vertellen veelal wat ze van hun ouders te 
horen kregen. Toch had de methode met de 
maquette ook een voordeel. We kregen een 
globalere kijk op waar en wat de kinderen 
spelen in de wijk. Zo bleek dat de kinderen 
minder spelen op de pleinen waar we op de 
wandeling halt hielden maar meer op straat, 
voor hun deur. 

Een aantal aandachtspunten bij de vragenlijst

• De vragenlijst zoals die werd gehanteerd in het project 
was wellicht te uitgebreid voor het beoogde resultaat. 
Zo is er met de ingezamelde gegevens rond de voorzie-
ningen in de wijk (verhardingen, trottoirs...) en de be-
staande mobiliteit heel weinig gedaan bij de uitwerking 
van het plan. 
• Bij de opmaak van een vragenlijst is het erg be-
langrijk om heel duidelijk te bepalen wat er precies 
zal gebeuren met de resultaten van de bevraging. Als 
dat vooraf duidelijk is, betekent dit beslist tijdwinst 
bij het verwerken van de ingezamelde gegevens.  
Test de vragenlijst ook vooraf uit, vooraleer ze definitief 
gehanteerd wordt.
 • Stel een leidraad op voor de bevraging zodat de ver-
schillende bevragers precies weten hoe de bevraging 
verloopt en zodat de bevraging vergelijkbaar is. Anders 
worden er heel snel interpretatiefouten gemaakt, waar-
door het gesprek beïnvloed wordt en in een bepaalde 
richting evolueert. 

Aandachtspunten

Belang binnen het totaalproject
Doelstelling was zicht te krijgen op hoe de 
kinderen hun wijk ervaren. Anders dan bij 
de huis-aan-huis bevraging met de vragen-
lijst hielden we van deze activiteit meer een 
indruk over dan representatieve resultaten. 
Toch konden we ook met deze indruk even 
goed aan de slag als met de resultaten van 
de representatieve bevraging. Een ander 
resultaat van de kinderactiviteit was, dat we 
een goed contact kregen met de kinderen uit 
de wijk.
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3.11 Overlegstructuur
Wijk in groei was naast een samenwerking 
met de bewoners van Stene een samenwer-
kingsverband tussen vijf organisaties. We 
dienden bovendien ook een goed contact 
te houden met de beleidscontext. Dat 
probeerden we zo efficiënt mogelijk aan 
te pakken door als volgt te werk te gaan: 

Werkvergaderingen
Er werden geregeld werkvergaderingen ge-
houden met een of meerdere partners van 
het project. Werkvergaderingen gingen door 
als de noodzaak er was. Ze werden dus niet 
aan het begin van het project gepland. In 
de praktijk was er ongeveer wekelijks een 
werkvergadering, meestal met de buurtwerk-
ster van Riso, soms met de tuinarchitecte en 
zelden met de projectpartners van Oostendse 
Haard en Duinenwacht. De projectcoördi-
nator van Velt was steeds aanwezig. Van elke 
werkvergadering werd door de coördinator 
een verslag opgemaakt dat per mail ver-
stuurd werd naar alle projectpartners.

Coördinatievergaderingen
Ongeveer tweemaandelijks werd een co-
ordinatievergadering gehouden met alle 
partners. Ook die vergaderingen vonden 
plaats volgens noodzaak; ze werden niet bij 
het begin van het project gepland. De coör-
dinator riep de vergaderingen samen, stelde 
een agenda op, zorgde voor een verslag en 
stuurde dat rond. 

Vergaderingen begeleidende werkgroep
Bij de start van het project werd een bege-
leidende werkgroep samengesteld. De eerste 
vergadering werd gepland aan het begin van 
het project, de tweede nadat de resultaten 
van de bevraging bekend waren en de derde 
nadat de bewoners kans gekregen hadden 
om opmerkingen te formuleren op het 
ontwerpvoorstel voor het groen in de wijk. 

Voor deze werkgroep zochten we experts de 
diverse aspecten. De bedoeling was dat zij op 
basis van hun expertise het project van bui-
tenuit zouden adviseren. Daarnaast zouden 
ze doorlopend beschikbaar zijn voor advies. 
Ook de projectpartners waren op deze verga-
deringen aanwezig. 
Leden van de begeleidende werkgroep:
Jan Billiau, ambtenaar groenbeheer
Jacky Dereu, milieuambtenaar Oostende
Jean-François Van den Abeele, landschapsar-
chitect Fris in het Landschap
Isabel Vertriest, auteur van de studie 
Maatschappelijke waardering van groen en 
landschap. 

Samenwerking met het stadsbestuur
Al vroeg in het project contacteerden we het 
stadsbestuur om het project voor te stellen. 
Op verschillende activiteiten werden burge-
meester, schepenen en bevoegde ambtenaren 
uitgenodigd. De milieuambtenaar was lid van 
de begeleidende werkgroep van het project.  
Voor de ontwerpaspecten die aansloten bij 
faciliteiten en campagnes van de stad was 
er overleg met de bevoegde ambtenaren van 
de milieudienst, de groendienst, de dienst 
werken, de jeugddienst en de wegendienst. 
Door een beroep te doen op faciliteiten en 
campagnes die de stad Oostende opgeno-
men heeft in haar beleid creëerden we een 
win-win situatie. 

Vergaderingen Stuurgroep
Elke vertegenwoordiger van een Dulomi- 
project vergadert driemaal met een stuur-
groep: in het begin van het project, halver-
wege en op het einde. Deze stuurgroep werd 
samengesteld door AMINAL. De vertegen-
woordiger van het project stelt telkens het 
project voor waarna de aanwezigen vragen 
konden formuleren. De goedkeuring van het 
verslag van deze vergaderingen werd gekop-
peld aan de uitbetaling van de subsidies. 

Oktober 2003 
Open Huis Dag 

Opmaak ruimtelijke kaart
November 2003
Op uitstap naar 
voorbeeldprojecten

Opmaak ruimtelijke kaart, 
bouw maquette

December 2003 
Bouw maquette 

Opmaak ruimtelijke kaart

Januari 2004
Bevraging, verspreiding wijkkrant
Voorstelling maquette 

Opmaak ruimtelijke kaart

Februari 2004 
Bevraging, bevraging kinderen
Maken van videofilm met jongeren
Natuur en openbaar groen

Opmaak ontwerp

Maart 2004
Wijkcomposteren 

Opmaak ontwerp

April 2004
Tentoonstelling voorontwerp

Mei 2004
Kinderactiviteit met 
Jeugdbond voor Natuurstudie 
en Milieubescherming

Juni 2004
Organisatie wijkfeest 

Opmaak beplantings- 
en beheerplannen

Juli 2004
Wijkfeest, voorstelling 
definitief ontwerp

Opmaak beplantings-  
en beheerplannen

September 2003 
Gesprekken 
bevoorrechte getuigen

Opmaak ruimtelijke kaart
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3.12 Wijk in groeigroepen 
- info-avond resultaten 
bevraging 
Woensdag 17 februari 2004

Doelstellingen
Om de betrokkenheid van de moving spi-
rits bij de bevraging te vergroten, leek het 
belangrijk om samen met hen de resultaten 
van deze bevraging te overlopen en een 
aantal conclusies nogmaals te toetsen. Op 
die manier zouden ook een aantal mogelijke 
krijtlijnen voor de opmaak van het plan al 
wat uitgetekend kunnen worden samen met 
de bewoners.

Kosten
€ 

Relatief goedkope methode.

Voorbereiding
* 
Weinig voorbereiding.

Verloop
De aanwezige bewoners duiden na een 
toelichting bij de resultaten aan of ze al 
dan niet akkoord gaan met een aantal 
stellingen. Daarna worden de aanwe-
zigen opgesplitst in vier werkgroepen:  
• Ontmoeting in de wijk
• Groenelementen in de wijk
• Speelvoorzieningen in de wijk
• Samen voor een propere wijk. 
In deze werkgroepen werd samen gezocht 
naar mogelijke antwoorden op de bestaande 
noden. 

Resultaat 
Toen de resultaten werden overlopen, 
waarbij de aanwezigen de kans kregen om 
hun mening te formuleren, bleek duidelijk 
dat ze grotendeels akkoord gingen met de 

geformuleerde resultaten en de daaruit 
getrokken conclusies. De werkgroepen 
formuleerden heel duidelijk een aantal sug-
gesties van de bewoners: wat zij verwachten 
op het vlak van groen- en speelvoorzie-
ningen, ontmoeting en een propere wijk.  

Ontmoeting in de wijk:
• Wijkfeest begin juli zodat dit in aanmer-
king kan komen voor Vlaanderen Feest, 
• Fiets- of wandeltocht vanuit de wijk, voor-
opgestelde timing: september 2004.

Groenelementen in de wijk:
Vanuit Aminal Bos & Groen worden er 
groenbonnen ter waarde van € 250,00 ter 
beschikking gesteld vanaf 1 maart 2004. 
De bedoeling van deze groenbonnen is, dat 
inwoners zelf een voorstel tot vergroening 
indienen en na goedkeuring uitvoeren – bij-
voorbeeld het planten van een boom. De 
eerste 1000 indieners hebben kans op aan-
vaarding. Hiervoor moesten we een concept 
opstellen met een kostenraming. We zouden 

Bewoners denken na over wat we gaan doen met 
de resultaten van de bevraging
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twee groenbonnen aanvragen: één vanuit het 
Pauwenplein en één vanuit de Patrijsstraat 
om bij wijze van aanzet het Pauwenplein 
en het pleintje achter Patrijsstraat 7 wat op 
te fleuren. 

Speelvoorzieningen in de wijk 
• Voetbalplein als plein waar activiteiten 
kunnen doorgaan voor alle leeftijden: 
sjotveldje, basket, tennisveldje, avon-
tuurlijk fietsparcours met heuvels, ban-
ken waar mensen samen kunnen zitten,  
• Speelplein wordt echt avontuurlijk 
en attractief ingericht als speelruimte, 
• Reigersplein biedt een plaats voor oudere 
kinderen (rondhangen, ontmoetingsplek, 
skatetoestellen met een beperkt aanbod voor 
kleinere kindjes). 

Propere wijk
• Compostruimte op het speelplein tegen 
de tweede garages van de Vinkenstraat aan. 
Op die plek moet er zeker ook ruimte zijn 
om snoei- en groenafval te verzamelen, 
• Op dezelfde plek een hondentoilet, nie-
mand wil dit immers vlakbij zijn huis of 
tuin,
• Vuilnisbakken die aantrekkelijk zijn voor 
kinderen (met dieren, gezichtjes...) en ‘blik-
vangers’.

Belang binnen het totaalproject
De tuinarchitecte kon verder aan de slag met 
het ontwerpen, de resultaten werden immers 
bekrachtigd door deze terugkoppelavond. 
De aanwezige bewoners konden mee naden-
ken wat we met de resultaten van de bevra-
ging zouden gaan doen. De betrokkenheid 
bij het project van de aanwezige bewoners 
werd beslist verhoogd. Deze activiteit meer-
maals herhalen met andere bewoners zou 
een goede optie geweest zijn maar dat was 
onmogelijk door de beperkte duur van het 
project. Op dat ogenblik kwam de organisa-
tie van een wijkfeest aan de orde. De andere 
ideeën werden onderzocht en uitgevoerd 
– voor zover mogelijk. 

Minder zwerfvuil in Stene
Groenbeheerder Maarten D’hondt vertelt: “Tijdens de eerste maanden van onze op-
dracht, twee jaar geleden, was er 15 uur nodig om alle zwerfvuil te verwijderen. We 
verzamelden ongeveer 6 zakken afval, 3 zakken PMD en daarbij nog eens groot afval 
zoals zetels en matrassen. Nu is 5 uur voldoende om alles netjes te maken en hebben 
we gemiddeld 2 tot 3 vuilniszakken, 1 PMD zak en nauwelijks nog groot afval”.

Oktober 2003 
Open Huis Dag 

Opmaak ruimtelijke kaart
November 2003
Op uitstap naar 
voorbeeldprojecten

Opmaak ruimtelijke kaart, 
bouw maquette

December 2003 
Bouw maquette 

Opmaak ruimtelijke kaart

Januari 2004
Bevraging, verspreiding wijkkrant
Voorstelling maquette 

Opmaak ruimtelijke kaart

Februari 2004 
Bevraging, bevraging kinderen
Maken van videofilm met jongeren
Natuur en openbaar groen

Opmaak ontwerp

Maart 2004
Wijkcomposteren 

Opmaak ontwerp

April 2004
Tentoonstelling voorontwerp

Mei 2004
Kinderactiviteit met 
Jeugdbond voor Natuurstudie 
en Milieubescherming

Juni 2004
Organisatie wijkfeest 

Opmaak beplantings- 
en beheerplannen

Juli 2004
Wijkfeest, voorstelling 
definitief ontwerp

Opmaak beplantings-  
en beheerplannen

September 2003 
Gesprekken 
bevoorrechte getuigen

Opmaak ruimtelijke kaart
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3.13 Wijk op videovoeten - 
een videofilm maken met de 
tieners van de wijk
Woensdag en donderdag 
25 en 26 maart
 
Doelstellingen:
Door een attractieve werkvorm – het 
maken van een video – hopen we een 
welbepaalde doelgroep te bereiken in de 
wijk. Een doelgroep waarvan aangegeven 
werd dat ze soms voor overlast zorgen voor 
de andere buurtbewoners: de jongeren.  
Zij waren niet komen opdagen voor de jon-
gerenbevraging. We wilden te weten komen 
hoe zij hun wijk ervaren. We hopen hen ook 
te betrekken bij het project, zodat ze onder 
meer de kans om de andere mensen in de 
wijk te leren kennen. De videoreportage zou 
ook moeten zichtbaar maken aan de buurt-
bewoners dat zij heel wat mogelijkheden 
hebben. 

Kosten
66
Kosten externe begeleider.

Voorbereiding
*
Contacteren van een persoon die kan in-
staan voor de technische begeleiding van 
de activiteit en het regelen van een aantal 
afspraken rond verloop en verwachtingen.

Verloop
Acht jongeren van twaalf tot zeventien jaar 
nemen deel aan het maken van de video. 
Vier jongeren dagen spontaan op. Voor 
het eerst werken we nu met de strategie 
die we later nog veel zouden aanwenden: 
de jongeren op het moment zelf nog eens 
extra uitnodigen. Nadeel hiervan is dat 
we steeds met dezelfde jongeren werken 
die elkaar al goed kennen. Slechts één 
meisje hoorde niet bij de vriendengroep. 
 
Wannes Van Giel, filmmaker, geeft eerst een 
theoretische inleiding over film maken. Van 
Giel had een scenario voor de film voorbe-
reid. In de planning was voorzien, de jonge-
ren een scenario te laten maken. Maar dat 
lukte niet. We gebruikten dus het voorgeleg-
de scenario van Van Giel. Tussendoor polsen 
we naar wat ze willen in hun wijk. Een ska-

Een activiteit op maat van de jongeren
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Ecologisch groen

Ecologisch (openbaar) groen zoals Velt dat 
definieert, wordt bepaald door vier belangrij-
ke pijlers, die samengevoegd worden tot een 
evenwichtig geheel: aandacht voor de mens, 
aandacht voor flora en fauna, rekening hou-
den met milieuaspecten en het openbaar 
groen plaatsen binnen een bredere context.

1.Aandacht voor de mens
Openbaar groen is er in de eerste plaats voor 
mensen - ook ecologisch groen. Het belang 
van participatie in dit project illustreert de 
centrale plaats van de mens in het ontwerp.

2.Flora en fauna 
Door rekening te houden met de standplaats 
en het gekozen stadium in de natuurlijke 
ontwikkeling van de begroeiing (zie succes-
sie) wordt de plantenkeuze ingevuld. Hierbij 
worden hoofdzakelijk streekeigen soorten 
gebruikt. Uitheemse soorten worden niet 
verbannen, maar ze mogen niet structuur- 
of sfeerbepalend zijn voor de beplanting. 
In de praktijk zal dat betekenen dat vooral 
bomen en heesters inheems zijn omdat zij 
aansluiting bieden met het landschap. Door 
zo’n soortenkeuze worden ook kansen voor 
inheemse fauna gecreëerd. Zij onderhouden 
namelijk specifieke relaties met inheemse 
flora en zorgen zo voor een betere buffering 
tegen ziekten en plagen. 
In ecologisch openbaar groen wordt ook 
ruimte gelaten voor spontane ontwikkeling 
en dynamiek.

tepark, een clubhuis, bomen, struiken en een 
speelplein voor kleintjes worden genoemd. 
Duidelijk wordt ook dat de jongeren op zoek 
zijn naar een eigen plek, een plaats voor hen-
zelf. Vooral de meisjes gaven dat aan. De rest 
van de middag besteden we aan oefenen met 
acteren en filmen. De tweede dag filmen we. 
Wannes Van Giel had 14 scènes voorbereid. 
Wannes Van Giel: “De supersnel wisselende 
stemming van de deelnemers viel mij op: van 
dolenthousiast naar supervervelend. Maar al-
tijd was het even interessant. Ik vond wel dat 
ze iets te weinig inbreng hadden in de film.” 

Resultaat
Er namen 8 jongeren deel aan dit project 
en het resultaat mag gezien worden. Op een 
hedendaagse blitse manier wordt een beeld 
gegeven van wat de jongeren willen in de 
wijk. Op vlak van geluid liet de afwerking 
van de film wat te wensen over, wat de jon-
geren heel jammer vonden. De videofilm is 
in première aan de jongeren zelf getoond op 
17 maart 2004 en aan alle bewoners op 18 
april 2004, toen ook het ontwerpplan werd 
voorgesteld.

Belang binnen het totaalproject
Het was een goede activiteit voor groepsbin-
ding en een grotere betrokkenheid van de 
tieners bij het project. De jongeren hebben 
nu hun weg naar Wijk in groei gevonden; 
ze zijn vanaf dan altijd present. Die betrok-
kenheid getuigde meer van de nood aan een 
jeugdontmoetingsplaats dan van een inte-
resse in het groen in hun wijk. 

Oktober 2003 
Open Huis Dag 

Opmaak ruimtelijke kaart
November 2003
Op uitstap naar 
voorbeeldprojecten

Opmaak ruimtelijke kaart, 
bouw maquette

December 2003 
Bouw maquette 

Opmaak ruimtelijke kaart

Januari 2004
Bevraging, verspreiding wijkkrant
Voorstelling maquette 

Opmaak ruimtelijke kaart

Februari 2004 
Bevraging, bevraging kinderen
Maken van videofilm met jongeren
Natuur en openbaar groen

Opmaak ontwerp

Maart 2004
Wijkcomposteren 

Opmaak ontwerp

April 2004
Tentoonstelling voorontwerp

Mei 2004
Kinderactiviteit met 
Jeugdbond voor Natuurstudie 
en Milieubescherming

Juni 2004
Organisatie wijkfeest 

Opmaak beplantings- 
en beheerplannen

Juli 2004
Wijkfeest, voorstelling 
definitief ontwerp

Opmaak beplantings-  
en beheerplannen

September 2003 
Gesprekken 
bevoorrechte getuigen

Opmaak ruimtelijke kaart
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3.Aandacht voor het milieu
Zorgzaam omspringen met ons leefmilieu is 
een noodzaak. Binnen ecologisch groen wordt 
daarom zoveel mogelijk voor duurzame oplos-
singen gekozen: 

3.1.Duurzame materialenkeuze 
Om de milieu-impact van een materiaal of pro-
duct in te kunnen schatten, moet een grondige 
analyse gemaakt worden van alle vormen van 
milieubelasting; vanaf de grondstofwinning tot 
de uiteindelijke afvalverwerking. Om een der-
gelijke gefundeerde milieubeoordeling van een 
materiaal of product te kunnen maken, werd 
de levenscyclusanalyse (LCA) ontwikkeld. Op 
basis daarvan zijn milieukeurmerken uitge-
werkt die kunnen helpen om een milieuverant-
woorde materialenkeuze te maken.
Voor hout hoeft de milieu-impact niet berekend 
worden aan de hand van een levenscyclusana-
lyse. Daar gelden andere normen (zie p. 57). 

3.2.Geen schadelijke chemische middelen 
Uit zorg voor onze leefomgeving en onze ge-
zondheid worden in ecologisch groen geen 
bestrijdingsmiddelen gebruikt. Vanaf 1 januari 
2004 mogen in openbare domeinen geen be-
strijdingsmiddelen meer worden gebruikt – in 
elk geval moet het gebruik ervan worden afge-
bouwd tot nulgebruik tegen begin 2015. 
Ecologisch groen wordt sowieso beheerd zon-
der bestrijdingsmiddelen. Door in te spelen op 
de natuurlijke processen kunnen ongewenste 
kruiden en ongewenste gasten vermeden 
worden. 
Ook als chemische middelen zoals verf, toe-
gepast worden, wordt steeds voor het meest 
milieuvriendelijke alternatief gekozen.

3.3.Beperkt energieverbruik 
Bij inrichting en beheer van ecologisch open-
baar groen wordt bewust gekozen voor een 
energiebeperking. Verlichting wordt alleen 
toegepast als het functioneel is, bij materialen-
keuze worden transportafstanden in rekening 
gebracht, hernieuwbare-energiebronnen wor-
den zoveel mogelijk toegepast,�.

3.4.Aandacht voor water 
Met water moet bewust worden omgespron-
gen. Minder verbruik van leidingwater, retentie 
en buffering van regenwater zijn dan ook be-
langrijke aandachtspunten.

3.5.Beperkte hoeveelheid groenafval 
De verwerking van groenafval is niet vanzelf-
sprekend. In ecologisch groen wordt hiervoor 
de ‘Ladder van Lansink’ gevolgd, met de na-
druk op het voorkomen van groenresten. Voor 
die preventie zijn vooral een gerichte planten-
keuze en grotere plantafstanden nodig.

1. Afvalpreventie
2. Hergebruik zonder behandeling 
 (snipperpaden,...)
3. Hergebruik met voorbehandeling 
 (composteren)
4. Verbranden: niet van toepassing 
 voor groenafval
5. Storten: niet van toepassing voor groenafval

4.Groen in een bredere context 
Groenelementen mogen niet als losstaande 
eilanden beschouwd worden. Openbaar ecolo-
gisch groen moet onderling verbonden worden, 
maar moet ook een band krijgen met het om-
liggende landschap, tuinen, cultuurhistorische 
elementen,… 
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3.14 Verdiepingsactiviteiten 
voor de betrokken bewoners
22 februari, 17 maart, 1 mei 2004

Doelstellingen
Met deze activiteiten wilden we de mensen 
die al betrokken waren bij het project de 
kans bieden om zich meer te informeren 
rond een aantal deelaspecten van het project 
Wijk in Groei. We hoopten ook dat de deel-
nemers de informatie zouden verspreiden 
naar andere bewoners.

Kosten
6
Vervoer van de bewoners naar de locatie. 

Voorbereiding
* 
Het vastleggen van de busjes, contact opne-
men met de milieudienst voor het bezoek aan 

de wijkcomposteerplaats en afspraken maken 
met de lokale afdeling van JNM (Jeugdbond 
voor Natuurstudie en Milieubescherming). 

Verloop
Zondag 22 februari 2004: 
Natuur en groenbeheer
Door de mensen mee te nemen naar een 
natuurreservaat in de buurt wilden we een 
band leggen tussen de natuur in hun omge-
ving en de natuur in de wijk. Zo wordt het 
belang van ecologisch groenbeheer ook dui-
delijker. Daarna gaf groenbeheerder Maarten 
D’hondt een rondleiding in de wijk over hoe 
de Duinenwacht het groen beheert. Met die 
activiteit hoopten we begrip te creëren bij 
de bewoners voor het huidige groenbeheer.  
Slechts zes bewoners daagden op. 

Woensdag 17 maart 2004: Wijkcomposteren
Door de mensen mee te nemen naar een 
wijkcomposteerplaats wilden we hen infor-
meren over de mogelijkheden van en voor-
waarden voor een wijkcomposteerplaats. 
Zo’n wijkcomposteerplaats ‘zien’ is nog iets 
anders dan er gewoon over te vertellen. Ook 
op deze activiteit daagden weinig bewoners 
op en er was vrij weinig interesse.

Zaterdag 1 mei 2004: Kinderactiviteit met JNM 
We wilden de kinderen kennis laten maken 
met de natuur in hun omgeving zodat ze dat 
ook zouden appreciëren. We wilden hen ook 
in contact brengen met een jeugdvereniging 
die actief werkt met het natuurthema: de 
JNM. De kinderen waren enthousiast over 
de activiteit, maar de jongeren uit de wijk 
verstoorden het gebeuren. 

Jacques was een van de weinige 
geïnteresseerden in wijkcomposteren
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Als men streeft naar duurzaam groen, moet ook de materialenkeuze duurzaam zijn. Het materiaal dat in dit 
ontwerp toegepast wordt, zal vooral hout zijn. Hout is duurzaam en milieuverantwoord als het voldoet aan drie 
eisen: 

1.  Het hout werd verantwoord en gecontroleerd geproduceerd/ontgonnen. 
Door grootschalige achteruitgang van bossen wereldwijd had hout tot voor kort een negatief imago. Om te ver-
hinderen dat nog langer op ondeskundige wijze wordt gerooid, is er tegenwoordig een controle van de herkomst 
door verschillende organisaties. Internationaal het best bekend en hoe dan ook het meest betrouwbare label 
wordt beheerd door FSC (Forest Stewardship Council). FSC streeft een naar wereldwijd verantwoord bosbeheer, 
dat rekening houdt met het milieu, dat een sociale dimensie heeft en economisch haalbaar is. Het FSC-label 
werkt via een certificering van de bossen en wouden waar het hout ontgonnen wordt gecombineerd met een 
certificering van de verkoopspunten. Bij de aankoop van het hout in dit project zal enkel FSC-gelabeld hout in 
aanmerking komen. Houtsoorten en leveranciers vindt u op http://fsc.wwf.be/ of na een telefoontje naar WWF, 
02 340 09 99.

2. De houtsoort: hoe langer het hout meegaat, hoe meer grondstoffen je uitspaart
Bij de aankoop van het hout wordt er meer vereist dan enkel FSC-gelabeld hout. Er wordt ook gekozen voor een 
houtsoort die langer meegaat. Oregon, tamme kastanje, eik, robinia, teak, massaranduba… zijn daar voorbeel-
den van. Bovendien zal er ook nog gekozen worden voor Europees hout. Dat heeft als voordeel dat het niet ver 
hoeft vervoerd te worden; zo spaar je energiekosten voor transport uit.

3.  Geen chemisch verduurzaamd hout 
Aangezien er reeds gekozen is voor een duurzame (harde) houtsoort, is een chemische verduurzaming (im-
pregnatie) niet nodig. Als er toch naar een verduurzaming van het hout zou gevraagd worden, dan krijgt een 
thermische verduurzaming de voorkeur. 

Duurzame materialenkeuze: hout

Resultaat
Het beoogde resultaat, verdieping bieden 
aan de reeds betrokken bewoners, is niet 
echt gerealiseerd. Daarvoor was de opkomst 
telkens te gering.
 
Belang binnen het totaalproject
Het werd tijdens deze fase van het project 
duidelijk dat het betrekken van de bewoners 
bij het project een uitdaging is en blijft. We 
dachten veel na over waarom dat in deze 
projectfase niet lukte. Een weerslag daarvan 
lees je in de leerervaringen.
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3.15 Voorontwerp Stene
3.15.1 Werkwijze

Rumtelijke kaart
Het ontwerp is het resultaat van heel wat 
voorafgaand werk. Er werd een schat aan 
gegevens verzameld: 
• Naar cultuurhistorische gegevens werd ge-
zocht in literatuur over Oostende. 
• Een uitgebreide groeninventarisatie ge-
beurde op basis van een terreinkartering en 
een fotografische inventarisatie. De (digitale) 
foto’s vormen niet alleen een waardevol ar-
chief en dito bron van informatie voor de 
verdere loop van het ontwerpproces, ze zijn 
ook onmiddellijk nuttig voor de groenont-
werper. Door veel rond te zwerven in de 
wijk, te observeren en heel veel foto’s te ma-
ken vormde de groenontwerper zich immers 
een eerste indringend beeld van de wijk. Op 
strategisch belangrijke plaatsen werden ook 
panoramische foto’s gemaakt. Dit alles  nam 
veel tijd in beslag, maar was noodzakelijk in 
het ontwerpproces. 
• Kaarten leverden topografische en geomor-
fologische gegevens aan. 
• Bodem, bodemgebruik en hydrografische 
gegevens werden onderzocht met behulp van 
boringen ter plaatse en bestaande gegevens. 
• De biologische waarderingskaarten en de 
landschapsatlas werden er op nageslagen. De 
landschapsatlas bracht niet veel bij. De wijk 
Stene is er niet in opgenomen wegens niet 
waardevol. Ook de biologische waarderings-
kaarten vertellen niet veel over de wijk zelf. 
Toch vonden we interessante informatie door 
extrapolatie uit de onmiddellijke omgeving.
• Ook aspecten als infrastructuur, verkeers-
situatie… werden in de gaten gehouden.

De bewoners
Doordat de landschapsarchitecte zich voort-
durend zijdelings engageerde in het parti-
cipatieproces, kon ze zich stilaan een beeld 

vormen van deze kleine gemeenschap: de 
wijk Stene. Op de wensen van de bewoners 
bleef het wachten tot de bevraging afgerond 
was. Daarom werd bijkomend ook uitgebreid 
de studie van het bureau Mens en Ruimte 
doorgenomen. Op die manier ontstond toch 
een goed maar vrij algemeen beeld van hoe 
mensen naar openbaar groen kijken. 

Themakaarten
Door de verzamelde gegevens zo goed mo-
gelijk op themakaarten uit te zetten, kregen 
we een goed beeld van de knelpunten en 
de potenties van het groen in de wijk. Van 
deze themalagen werd een kaart gemaakt: de 
bewoning, groenelementen (punten, lijnen, 
vlakken), infrastructuur, pleinen en plein-
tjes (ook naamgeving), sociaal-stedelijke 
aspecten. Op deze laatste thematische laag 
zijn vijf elementen aangegeven; namelijk 
knooppunten, randen, doorgangen, ruimtes, 
en landmerken. Op basis hiervan kon de 
ontwerpster haar eerste concepten ontwik-
kelen en op werkplannen uitzetten. 

SWOT-analyse
De sterktes en zwaktes (intern); de kansen en 
bedreigingen (extern) voor de verschillende 
pleintjes werden nauwkeurig en concreet 
geanalyseerd. Deze uitgebreide SWOT-
analyses (strengths, weaknesses, opportunities, 
threats) van alle pleintjes gaven veel interes-
sante en bijkomende informatie. 

Organogram van functies
De SWOT-gegevens werden getoetst aan de 
resultaten van de bevraging. Zo werd een 
organogram van functies opgesteld voor de 
verschillende pleintjes. 

Groeneenheden
Alle groenelementen kregen volgens een 
bepaalde code een werknummer en werden 
genoteerd op een zgn. groenkaart. Deze 
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kaart met groeneenheden is erg handig 
gedurende de rest van het ontwerppro-
ces en voor de opmaak van de concrete 
beplantingsplannen en beheerplannen. 

De muze van de landschapsarchitect
Elke landschapsarchitect heeft zijn of haar 
persoonlijke aandachtspunten die hij of zij 
verwerkt in het ontwerp. We vinden het be-
langrijk om deze ‘muze van de landschapsar-
chitect’ hier te expliciteren. 

• De rode draad doorheen het ontwerp is 
het historische polderlandschap vlakbij de 
wijk. Het gebruik van elementen uit de his-
torische polders in de wijk is helemaal niet 
bedoeld om op een nostalgische manier aan 
een soort van restauratie van verloren natuur 
te doen. Wel integendeel; elementen als de 
open ruimte met zijn afwisseling van lang en 
kort gras, het typische microreliëf, de strakke 
rechte lijnen van de percelen, de bomen-
rijen, de knotbomen, de greppels/grachten 
en de wondermooie rietkragen werden in 
het groenontwerp op een heel eigen wijze 
gebruikt. De elementen worden niet alleen 
puur vormelijk gebruikt maar worden ook 
benut om problemen op te lossen èn om ho-
gere ecologische waarden te realiseren.
  
• De aanleg moet zo worden ontworpen dat 
het de bewoners aanzet om het groen in hun 
buurt ook echt te gaan gebruiken waardoor 
ze hun groene woonomgeving op korte ter-
mijn naar waarde weten te schatten. 

• In de wijk moeten herkenningspunten 
(bakens) komen, zowel op het niveau van 
de wijk in zijn geheel als op het kleine 
buurtniveau. Er moet tegelijk een eenheid 
zijn op wijkniveau en een differentiëring 
op het niveau van de onmiddellijke buurt 
(eigenheid bijna per straat). Deze herken-
ningspunten moeten aansluiten bij wat de 

mensen kennen of vroeger hebben gekend. 
Ze moeten ook nauw aanleunen bij hun 
sociale eigenheid zodat het echt iets van hen 
wordt. De herkenningselementen zijn geen 
loze stijlfiguren; ze moeten functioneel zijn. 
Immers, wat niet gebruikt wordt, verdwijnt 
op den duur.

• Het groen moet vooral kwalitatief (lees: 
volgens ecologische principes en duurzaam) 
toenemen, en niet zozeer kwantitatief. Het 
openbaar groen moet een toekomstwaarde 
hebben (flexibiliteit, kans om uit te groeien, 
bestaande elementen valoriseren, potenties 
gebruiken en knelpunten ombuigen tot een 
potentie).

• Hoewel het ontwerpplan vertrekt vanuit 
een zekere schroom ten aanzien van de 
mensen en hun sociale achtergrond, is het 
essentieel om ook grensverleggend te werken. 
Er moet binnen het ontwerp worden ge-
zocht naar nieuwe vormelijke en ruimtelijke 
oplossingen. 

• Tijdens het ontwerpproces moet ook 
voortdurend rekening worden gehouden 
met de sociaal-culturele eigenheid van de 
bewoners van de wijk. Door voortdurende 
communicatie met de bewoners trachtten 
we het draagvlak voor ecologisch groen 
in het algemeen en het groenontwerp in 
het bijzonder te vergroten. Dat alleen al is 
grensverleggend. 

• Het nieuwe ontwerp biedt de kans om de 
sociale wijk Stene zoveel als mogelijk te gaan 
linken aan de omgeving. Vooral het verbin-
den met andere woongebieden in de onmid-
dellijke omgeving is belangrijk. Daarnaast 
kan het ook stimulerend zijn om betere ver-
bindingen te maken met breed-maatschap-
pelijke structuren zoals het sportgebied De 
Schorre of het toekomstige stadsbos.
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onderdelen.
Een nieuwe groene wandelas vormt een lange 
doorsteek aan de noordzijde van de wijk, 
langs de ingebuisde Schaperijkreek. De op-
portuniteit om hier lokaal de Schaperijkreek 
weer te openen, wordt onderzocht. Op die 
manier zou er een mooie natuurlijke verbin-
ding ontstaan tussen de natuurlijke loop van 
de Schaperijkreek aan de overkant van de 
Gistelse Steenweg en in dit deel van de wijk. 
Dat kan een wezenlijke meerwaarde beteke-
nen naar flora omdat zoutminnende planten 
een kans krijgen.
Extra verbindingen tussen pleintjes en paden.

6.15.2 Voorontwerp

Buffer en toegangspoort
Er komen een buffer en windsingel langs de 
Gistelse Steenweg door een losse, voorname-
lijk inheemse heg. De brede toegangspoort 
tot de wijk via de Gistelse Steenweg langs 
het Pauwenplein wordt geaccentueerd. 
Brede stroken met lang grasland contraste-
ren hier met de rest van het kortgeschoren 
gazon en zetten meteen de toon voor duur-
zaam en ecologisch groen in de wijk. In de 
bloemrijke graslandrand zullen groepjes 
hoogstammen staan. In het voorjaar bren-
gen de bloeiende bolgewassen kleur.

Betere doorgangen 
en meer verbindingen
Het groen zal voor een veel grotere groep 
bewoners vlotter bereikbaar en toegankelijk 
worden door betere doorgangen en meer 
verbindingen tussen de functionele groene 
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Meer ecologische pleinen

Ontwerpschets voor het Reigersplein
• Ontmoeting 
Het Reigersplein is nu al een trekpleister voor 
jongeren. Dit wordt verder uitgebouwd met 
een gezellige babbelhut en een kleine ramp 
voor skaters. Het plein ligt aan de rand van 
de wijk en is verkeersarm; rond het plein kan 
geskated worden. Het plein samen met het 
aanpalende stuk bij de wadi vormen overdag 
een rustige ontmoetingsplek voor ouderen 
en volwassenen met kleine kinderen. 

• Openbreken kinkers
De klinkers van de parkeerplaats rondom 
het plein zelf worden opgebroken en er 
komt een randbeplanting in de plaats om de 

ontmoetingsplaats een zekere beslotenheid 
te geven. In de open ruimte zorgen enkele 
hoogstammen voor structuur.

Reductie van bestrijdingsmiddelen 
op verhardingen
Bij het vooronderzoek werd opgemerkt dat 
in de gehele wijk veel verhardingen aanwe-
zig zijn die nauwelijks gebruikt worden. Het 
gevolg laat zich raden: op deze verhardingen 
ontstaat dan ook gemakkelijk kruidgroei. Er 
werd in het kader van reductie van bestrij-
dingsmiddelen gekozen om deze onnodige 
verhardingen waar mogelijk te vervangen 
door beplantingen. Zo worden ergernissen 
over kruidgroei vermeden: planten groeien 
waar ze mogen. Bovendien wordt een 
verantwoorde bestrijding van kruidgroei 
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eenvoudiger omdat de oppervlakte aan ver-
hardingen beperkt wordt. 
Kruidgroei op verhardingen blijkt voor 
veel ongenoegen te zorgen bij de bewoners. 
Daarom worden er ook enkele suggesties 
gegeven om het reductiebeheer op de reste-
rende verhardingen haalbaar te maken:
- De straten en de goten moeten regelma-
tiger geborsteld worden. Met het huidige 
borstelregime krijgt het onkruid nog kans 
om door te groeien.
- De stoepen zijn in slechte staat, waardoor 
er in de brede voegen en in verzakkingen ge-
makkelijk kruidgroei ontstaat. Een heraanleg 
van de stoepen is wenselijk om kruidgroei 
zoveel mogelijk te vermijden. 

• Wadi
De verlaten strook achter het Reigerplein 
wordt bij het ontwerpplan van het pleintje 
betrokken waardoor de totale bruikbare 
groene ruimte ruimschoots verdubbelt. Op 
deze plaats is de Schaperijkreek ingebuisd 
en is er een wadi, een soort ondiepe gracht, 
gepland. 

Ontwerpschets voor 
het Groot Binnenplein
• Terrassen 
De benedenverdiepingen van de apparte-
mentsblokken links en rechts van het plein 
krijgen elk een terras, dat afgeschermd wordt 
door rietkragen ter hoogte van de ramen.

Oktober 2003 
Open Huis Dag 

Opmaak ruimtelijke kaart
November 2003
Op uitstap naar 
voorbeeldprojecten

Opmaak ruimtelijke kaart, 
bouw maquette

December 2003 
Bouw maquette 

Opmaak ruimtelijke kaart

Januari 2004
Bevraging, verspreiding wijkkrant
Voorstelling maquette 

Opmaak ruimtelijke kaart

Februari 2004 
Bevraging, bevraging kinderen
Maken van videofilm met jongeren
Natuur en openbaar groen

Opmaak ontwerp

Maart 2004
Wijkcomposteren 

Opmaak ontwerp

April 2004
Tentoonstelling voorontwerp

Mei 2004
Kinderactiviteit met 
Jeugdbond voor Natuurstudie 
en Milieubescherming

Juni 2004
Organisatie wijkfeest 

Opmaak beplantings- 
en beheerplannen

Juli 2004
Wijkfeest, voorstelling 
definitief ontwerp

Opmaak beplantings-  
en beheerplannen

September 2003 
Gesprekken 
bevoorrechte getuigen

Opmaak ruimtelijke kaart



WIJK IN GROEI | 63  

Beperking van groenafval 
en knotbomen?

Algemeen wordt in het afvalbeleid het prin-
cipe van de Ladder van Lansink gevolgd. 
Deze ladder legt een verwerkingshiërarchie 
op. Hierbij gebeurt recyclage uitsluitend als 
preventie niet mogelijk of ontoereikend is.

Beperking van groenafval:
hergebruik

In het ontwerp wordt het groenafval op het 
Klein Binnenplein op een originele manier 
beperkt. Een zieke linde die sowieso moet 
verwijderd worden, wordt hier hergebruikt 
als speeltoestel voor kinderen. 
Er wordt bij aanleg en beheer trouwens 
algemeen gekozen voor een gesloten hout-
kringloop. Het hout van bomen en heesters 
die moeten worden verwijderd, zal herge-
bruikt worden bij de aanleg. Zo worden er 
stammetjes aan de oude Schaperijkreek in-
geplant als een soort hindernissenparcours 
voor kleine kinderen. De mogelijkheden 
om houtresten als brandhout te verkopen 
worden onderzocht. 

Ladder van Lansink:
1. Afvalpreventie
2. Hergebruik zonder behandeling (snipperpaden)
3. Hergebruik met voorbehandeling (composteren)
4. Verbranden: niet van toepassing voor groenafval
5. Storten: niet van toepassing voor groenafval

Aandacht voor water
Voor een oplossing voor het waterprobleem op het voetbal-
veld werd er niet gekozen voor drainage maar voor de aanleg 
van een gracht. Het water wordt dus niet afgevoerd via een 
rioleringsstelsel, maar blijft in de gracht en krijgt de kans om 
in de bodem te infiltreren. 
Ook op andere pleinen wordt er gekozen voor waterinfiltratie 
in plaats van waterafvoer. Op het Reigerplein en het Groot 
Binnenplein worden er wadi’s aangelegd om de infiltratie van 
overtollig water te optimaliseren. Ook het microreliëf dat op 
enkele pleinen wordt aangebracht zorgt voor een infiltratie 
van regenwater, zodat het terrein tijdens nattere perioden nog 
steeds gemakkelijk toegankelijk is. 

In het ontwerp zit een dualiteit. Ondanks het onvermijdelijke 
groenafval van het knotten vormen knotbomen een leidraad 
in het ontwerp. Zij vormen namelijk een belangrijke link met 
het omringende landschap. Bovendien waren er reeds enkele 
mooie en gezonde exemplaren aanwezig en werd ervoor ge-
kozen om die te behouden. Het groenafval dat bij het knotten 
ontstaat zal wel hergebruikt worden. Er komt een takkenwand 
van het knothout én het hout zal versnipperd worden en tus-
sen de beplanting gestrooid worden. Dit laatste kadert ook 
binnen de reductie van bestrijdingsmiddelen. Door tussen de 
jonge beplanting de bodem te bedekken met houtsnippers 
– in afwachting van het dichtgroeien van de beplanting – krijgt 
ongewenste kruidgroei minder kans. 
Ondanks het feit dat met de keuze voor knotbomen afval niet 
voorkomen wordt, werd er toch gezocht naar mogelijkheden 
om het knotafval te beperken. Voor de groene wandelas wer-
den hiervoor elzen verkozen boven wilgen. Elzen verdragen 
een langere omlooptijd dan wilgen – ze moeten om de 6 jaar 
geknot worden tegenover 3 jaar – waardoor het groenafval 
beperkter is. 

Dualiteit
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• Wadi 
Het terrein is nat en drassig in de herfst en 
winter. Om de waterinfiltratie te optimalise-
ren creëert de ontwerper een wadi. ’s Zomers 
zal die droog staan. De uitgegraven aarde 
zal gebruikt worden om in het binnenplein 
avontuurlijke speelheuvels te creëren. Als de 
wadi nat staat, kan men gemakkelijk overste-
ken via eenvoudige loopbruggetjes. 
• Herkenningspunt
Boven op een kleine opgeworpen speelheu-
vel komt een Romeinse pallissadenburcht 
als spelelement. Aan de voet van de ronde 
heuvel is een rietkraag voorzien. 
• Beplanting
Er wordt gekozen voor een beperkte beplan-
ting, bestaande uit kleine groepjes houtige 
beplanting. In en langs de wadi is het gras 
langer en kruidenrijk, rond de speelheuvels 
is het gras kort gemaaid. Rietkragen en knot-
bomen verwijzen naar de polders.
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Kruidgroei doet zich vooral voor op een 
bodem die kaal gelaten wordt. In plaats 
van houtgewassen aan te planten in rijen 
en vakken met daartussen naakte bodem 
is een gelaagde opbouw beter. Een ge-
laagde begroeiing heeft als inspiratiebron 
de gelaagdheid van een bos (boomlaag, 
struiklaag, kruidlaag en strooisellaag), maar 
de soorten en aantallen zijn aangepast aan 
de beschikbare ruimte. Het voordeel van 
een gelaagde opbouw is, dat er weinig 
licht tot op de bodem doordringt. Daardoor 
krijgen ongewenste kruiden minder kans. 
Daarom wordt bij dit ontwerp de struiklaag 
op veel plaatsen aangevuld en wordt de 
kale bodem onder de houtige gewassen 
aangeplant met een kruidlaag. Er wordt 
meteen ook voor een ‘start’-strooisellaag 
gezorgd onder de vorm van een laag 
houtsnippers. Ongewenste kruidgroei in 
de beplantingen wordt op deze manier zo 
goed als verhinderd, waardoor het herbici-
denverbruik kan afgebouwd worden en een 
reductiebeheer haalbaar is.
Niet alleen het gebruik van herbiciden 
wordt afgebouwd. Ook gewasbescher-
mingsmiddelen worden vermeden. Door de 
plantenkeuze aan te passen aan de heer-
sende biotische en abio-tische omstandig-
heden zijn de planten veel beter bestand 
tegen ziekten en plagen. Bovendien wordt 
steeds gekozen voor gemengde aanplantin-
gen. Zo krijgt een soortspecifieke ziekte of 
plaag minder kans om snel uit te breiden 
dan in aangeplante monoculturen. 

Reductie van 
bestrijdingsmiddelen 
in beplantingen
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Ontwerpschets Klein Binnenplein 
• Gelaagdheid
Het klein binnenplein blijft qua struc-
tuur en sfeer grotendeels behouden. De 
struiklaag wordt aangevuld en er komt ook 
een kruidlaag. 
• Speelmogelijkheid
In het bestaande gazon voorzien we een 
verhoogde zandbak waar een klimboom, af-
komstig van de heraanleg wordt neergelegd. 
Deze is samen met de zandbak zelf een ide-
aal speeltoestel voor de kleintjes. Ouders en 
senioren kunnen op de banken even rusten 
of een praatje maken. Het pleintje is goed 
beschut en biedt veel geborgenheid. Het 
einde van de Sperwerstraat wordt afgedicht 
met enkele heesters om te voorkomen dat 
wagens tot op het plein parkeren. Een linde 
zorgt voor schaduw.

Ontwerpschets bij het voetbalplein
• Gracht
Het plein is een groot deel van het jaar vrij 
zompig. Om het terrein minder drassig te 
maken en meteen ook het hemelwater vlot-
ter in de bodem te laten dringen, komt er 
rondom het plein een gracht die beplant 
wordt met riet. Om op het plein te komen 
zijn aan alle zijden loopbrugjes voorzien. De 
rietkraag rondom sluit het plein op een na-
tuurlijke manier af van de weg rondom. 
• Vier zones
Het plein is dankzij het aangebrachte micro-
reliëf opgedeeld in vier zones. In het noor-
den wordt een volledig omheind trapveldje 
voorzien met twee kleine goals. Daarnaast 
ligt een actieve speelzone met enkele spel-
elementen en lage zitplatforms voor kinde-
ren en tieners. In de middelste zone is een 
kleuterspeelplaats met klimtoren/glijbaan en 
zitplaatsen voor de begeleiders gepland. Het 

Reductie van 
bestrijdingsmiddelen 
in beplantingen
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meest zuidelijke deel wordt een rustige plek 
met bankjes en bloemen. Aansluitend wordt 
de hoek van de Havikstraat en de Arend-
straat ook aangelegd als een rustige stek. 
Deze polyvalente ruimte kan ook gebruikt 
worden voor bijvoorbeeld een buurtfeestje. 
• Verharding nuttig gebruiken
Er wordt overwogen om eventueel de 
Buizerdstraat (gedeeltelijk) verkeersvrij te 
maken en de asfaltverharding te gebruiken 
als spelinfrastructuur met bijvoorbeeld bij-
komend een basketbalring. 
• Bomenrij
Een ruim 200 m lange bomenrij in een bre-
de graslandrand zorgt voor een sterk visueel 
bindend gegeven in de wijk. Er zal eenzelfde 
boomsoort gebruikt worden om de eenheid 
van de wijk te benadrukken. Bloembollen en 
kruiden krijgen de kans om onder de bomen 
te groeien. Langs de voetpaden wordt een 
boord van 1 m  breed kort gemaaid waar-
door het geheel toch een erg verzorgd gevoel 
oproept en de paden niet ingepalmd worden 
door de kruiden en grassen.

3.16 Tentoonstelling 
ontwerp plan
Zondag 18 april 2004 en 
een aantal openingsmomenten 
tijdens de week erop  

Doelstelling
Input van zoveel mogelijk bewoners uit 
Stene op het ontwerp.

Kosten
666
Scans ontwerp, foto’s en tekeningen ter il-
lustratie, voorbereidingstijd.

Voorbereiding 
***
Illustratie ontwerp met tekeningen en foto’s, 
opbouw tentoonstelling, mobilisatie aan de 
hand van fictieve, uitdagende stellingen.
 
Verloop
De bezoekers krijgen informatie over ecolo-
gisch groen en duurzaam spelen en over het 
tot stand komen van het ontwerp. Op de ma-
quette wordt getoond wat de meningen van 
de kinderen en de andere bewoners waren. 
De video die de tieners realiseerden wordt 
getoond. Er is toelichting bij het ontwerp en 
de bewoners kunnen opmerkingen geven.  

Resultaat 
Organisatorisch en inhoudelijk verliep deze 
dag goed, alleen zijn er 35 mensen komen 
opdagen, waarvan er 20 reeds nauw betrok-
ken waren bij het project. Voor deze kern 
van medewerkers was deze dag belangrijk 
omdat ze op dat moment werkelijk hebben 
gezien hoe de wijk er zou kunnen uitzien. 
En omdat ze de kans kregen om hun me-
ning te formuleren – wat ze ook deden. 
Opvallend hierbij was dat ook voor hen 
hun nabije omgeving het allerbelangrijkste 

Zonder erover te communiceren met de bewoners of met de 
projectpartners, dachten de groenbeheerders van Duinenwacht 
dat het een goed idee zou zijn om als ecologische maatregel 
het gras op de verschillende pleinen in de wijk niet langer 
af te maaien – met de beste bedoelingen... Alleen de randen 
van de pleinen werden nog afgedaan. Verschillende bewoners 
kwamen in het Huis uitleg vragen en lieten blijken dat ze er 
niet mee opgezet waren. Daarom beslisten we dat het gras er 
weer af moest.

Ecologisch groenbeheer zonder communicatie
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is. De 15 anderen kwamen eerder vanuit 
een negatieve invalshoek. De provocerende 
en prikkelende borden die we in de wijk 
hadden geplaatst hebben dus zeker reactie 
teweeggebracht. Nadat het ontwerp was 
toegelicht kon iedereen er grotendeels ak-
koord mee gaan. Dit werd heel duidelijk op 
het overzichtsblad waarop in een 15-tal stel-
lingen de grote ideeën van het plan stonden 
opgesomd. Alle stellingen, met uitzondering 
van de stellingen rond het hondentoilet, 
werden met een groen stickertje aangeduid. 
Er was dus zeker een tevredenheid over het 
ontwerp, mensen konden duidelijk akkoord 
gaan met het plan.

Belang binnen het totaalproject
Alle bewoners hadden nu de kans gekregen 
om het ontwerp voor de wijk te bekijken. Te 
weinig bewoners waren echter ook werkelijk 
komen kijken. De tijd was er niet meer voor 
een bijsturing om er voor te zorgen dat 
meer mensen zouden geïnformeerd worden 
over het plan en op die manier ook de kans 
zouden krijgen om hun mening kenbaar te 
maken. Op basis van deze infodag is er een 
bijsturing gekomen wat het inplanten van 
skatetoestellen op het Reigersplein betreft. 
Ze werden verplaatst naar het centrale voet-
balplein.

3.17 Wijk in feest 
17 juli 2004

Doelstellingen
Doorheen het hele verloop van het project 
kwam heel duidelijk de nood aan meer 
ontmoetingsmogelijkheden in de wijk zelf 
naar voor. Mensen wonen samen in de wijk 
maar ze kennen elkaar niet, tenzij de dichtste 
buren en een aantal familieleden of vrienden 
die ook in de wijk wonen. Op de verschil-
lende activiteiten die in het kader van Wijk 

in Groei werden georganiseerd merkten we 
dat vooral het samen zijn voor heel wat 
mensen een meerwaarde betekende. Het 
wijkfeest zou een antwoord geven op deze 
bestaande nood. Het wijkfeest zou meteen 
ook gebruikt worden om het definitieve 
plan voor te stellen aan de wijk. 

Kosten
666
Tijdsbesteding, optreden, inrichting en 
huur tent, barbecue…

Voorbereiding
***
Kern van mensen vinden die mee het 
wijkfeest willen organiseren, 5 verga-
deringen met de bewoners, praktisch 
alles mogelijk maken, opzetten feest. 
 
Verloop
Een lokale fanfare opent het feest waarna 
de Oostendse ster Lucy Loes de show steelt. 
Hierna stellen we het projectverloop, de 
definitieve ontwerpplan en de verdere plan-
ning voor. Na een uitgebreide barbeque ko-
men de kinderen en jongeren aan bod in het 
free podium, waarna een groot feest volgt.  

Het wijkfeest brengt de goede sfeer 
onder de bewoners
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Resultaat
Door het aanbieden van een barbecue in 
combinatie met een optreden van Lucy Loes 
kwamen er 130 mensen opdagen. Praktisch 
is alles goed verlopen doordat de kern van 
8 medewerkers het beste uit zichzelf gehaald 
hebben en van het begin tot het einde actief 
meehielpen. Reeds van bij de opbouw van 
de tent in het midden van de wijk kwamen 
mensen eens langs om te kijken wat er op 
stapel stond en stelden ze vragen. Het feest 
begon echt te leven in de wijk. Voor de 
aanwezigen was het een fantastische ervaring 
en achteraf werd heel vaak de opmerking 
geformuleerd dat dit volgend jaar opnieuw 
zou moeten kunnen doorgaan. Een aantal 
nieuwe mensen hebben zich dan ook gemeld 
om mee te helpen. De vooropgestelde doel-
stellingen zijn dus zeker bereikt. 

Belang binnen het totaalproject
Het wijkfeest ontstond vanuit een nood die 
echt leefde in de wijk. Er kwamen dan ook 
veel mensen op af. Daarnaast bleek duide-
lijk dat de groep van praktisch ingestelde 

mensen die zich verzameld hadden rond 
het bouwen van de maquette wel degelijk 
die mensen waren die als moving spirits 
konden functioneren in de wijk. Besluit: wil 
je mensen betrekken bij een project, dan is 
het van groot belang dat je met de mensen 
zelf werkt. Het is niet altijd de beste weg om 
te werken met de beste praters in vergade-
ringen. De mensen die actief meewerkten 
aan het wijkfeest zijn best in staat om in 
de toekomst, met de nodige begeleiding, 
de kern van een echte bewonerswerking te 
vormen. Ze staan beslist open voor de ecolo-
gische principes van duurzaam beheer als de 
bereidheid er is om dat stap voor stap en zeer 
omzichtig te realiseren. Zij weten immers 
heel goed wat leeft binnen de wijk. Wellicht 
zullen ze door de rol die ze opnamen bij het 
wijkfeest ook als dusdanig worden erkend 
door andere bewoners. Ze weten immers dat 
die kern het goed met de wijk voor heeft: er 
is vertrouwen.

3.18 Infomoment 
op het wijkfeest 
Zaterdag 17 juli 2004

Doelstellingen
Dit wijkfeest had als doel het creëren van ont-
moetingskansen voor de bewoners onderling 
en informatie geven over het definitief ont-
werp met betrekking tot groen in de wijk. 

Kosten
6

Voorbereiding
*
Reeds bestaand materiaal werd gebruikt 
voor de toelichting rond ecologisch groen 
en het verloop van het project, nieuwe po-
werpointpresentaties werden aangemaakt 
voor de voorstelling van het definitieve Het definitieve ontwerp voor het groen in de wijk
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ontwerp en een toelichting werd uitgewerkt 
rond het verdere verloop van het project. 

Verloop
Achtereenvolgens werden kort toegelicht: 
het ontwerpplan, het verloop van het pro-
ject tijdens de afgelopen 10 maanden en 
het toekomstig verloop van het project.  

Resultaat 
De resultaten voor wat het informeren 
van de buurtbewoners betreft rond het 
opgemaakt plan en het project, werden op 
het wijkfeest niet bereikt. Er waren 140 
bewoners aanwezig op het feest. Voor de 
meerderheid van de deelnemers verdwenen 
de voorstellingen in het feestgedruis. 

Belang binnen het totaalproject
Alle bewoners hebben nu de kans gekregen 
om het definitieve ontwerp te bekijken. Te 
weinig bewoners hebben dat echter werke-
lijk gedaan. We proberen dit op te vangen in 
de verdere opvolging van het project. 

3.19 Beplanting 
en beheer 
Voor een duurzaam ontwerp is het van 
cruciaal belang om van in de ontwerpfase 
beheergericht te ontwerpen. In een beheer-
gericht ontwerp wordt al heel vroeg de basis 
gelegd voor het toekomstige beheerplan. 
De beplanting wordt gekozen vertrekkende 
vanuit de functies die moeten vervuld wor-
den binnen het ontwerp. Alleen op die ma-
nier kan een functiegericht beheer optimaal 
gerealiseerd worden.

Het beheer staat en valt ook met de mensen 
die het beheer zullen uitvoeren. Daarom 
werd het beheerplan samen met de verant-
woordelijke beheerder doorgenomen. 

Het beheerplan valt uiteen in een algemeen 
onderdeel en een onderdeel dat specifiek is 
per groeneenheid.

Algemeen beheerplan
In het algemeen beheerplan komen naast 
een aantal algemene richtlijnen ook de 
diverse beheergroepen op systematische ma-
nier aan bod. Voor dit project waren dit de 
groepen in de tabel op p. 70.
 
Specifiek beheerplan
In het specifiek beheerplan werken we per 
groeneenheid of terreineenheid. Op een al-
gemeen grondplan van het gebied noteerden 
we al in de fase van de inventarisatie nauw-
keurig de verschillende groeneenheden. Elke 
eenheid kreeg een code. 
Bij elke groeneenheid of groep van eenhe-
den hoort een individuele beplantingsfiche. 
Op deze fiche vindt de beheerder op een 
begrijpbare manier snel alle informatie die 
hij nodig heeft over de beplantingen van een 
welbepaalde groeneenheid. Elke fiche omvat 
steeds dezelfde vijf onderdelen:
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1. Functies
2. Startbeeld
3. Streefbeeld
4. Aanleg en aanlegbeheer
5. Duurzaam beheer

1. De functies werden al vastgelegd in de 
ontwerpfase. Er zijn allerlei soorten functies: 
maatschappelijke, esthetische, architectoni-
sche, ecologische, de functie van maskering, 
verkeersgeleiding… Alle functies worden 
kort en bondig vermeld in volgorde van 
belangrijkheid.
Het is belangrijk dat de beheerder in het 
bezit is van de beschrijving van de functies 
om de beplantinggegevens beter te kunnen 
begrijpen en om de beplanting functiege-
richt te beheren. Als een beplanting niet of 
niet meer aan de functies voldoet verliest ze 
immers haar betekenis.

2. Het startbeeld wordt eveneens omschre-
ven in de beplantingsfiche. Details zoals 
plantafstanden, plantverbanden of de maat-
voering van de afplantrij zijn nauwkeurig 
aangegeven. Maar de beheerder vindt het 
startbeeld of plantbeeld natuurlijk het vlotst 
terug op het beplantingsplan. Het startbeeld 
wordt verkregen door een goede aanleg en 
correct uitgevoerd aanlegbeheer.

3. Het streefbeeld is het uiteindelijke beeld 
van de volwassen beplanting waarnaar we 
van in de ontwerpfase streven. Voor het 
streefbeeld gaan we uit van een beplanting 
die is uitgegroeid, zich heeft aangepast en 
zich in een welbepaalde fase van de successie 
kan handhaven dankzij een duurzaam be-
heer. Het streefbeeld is sterk afhankelijk van 
de soortenkeuze èn van het gevoerde beheer. 
Om het streefbeeld begrijpbaar te maken 

BEHEERGROEPEN STENE

CODE BENAMING SPECIFICATIE

1 Bomenrij in graslandstrook rij van bomen in ongeveer 3 m brede strook grasland

2 Alleenstaande bomen solitaire bomen die vrij kunnen uitgroeien

3 Knotbomen bomen die geknot worden met bepaalde omlooptijd 

4 Gazon frequent gemaaid grasland

5 Grasland grasland dat 2 tot 3 maal gemaaid wordt

6 Struiklaag begroeiing van struiken 

7 Botanische rozen 

8 Hagen regelmatig geschoren haag (2 tot 3 x per jaar)

9 Kruidlaag begroeiing van vaste planten

10 Wadi  begroeide regeninfiltratiekom (vaste planten/ grassen)

11 Rietkragen greppel met dominantie van riet

12 Bollengrasland grasland met voorjaarsbollen

13 Grindgras halfopen verharding met schrale grasmat

14 Bermen strook met niet-aangelegde vegetatie langs pad

15 Speeltoestellen 

16 Hondentoiletten 

17 Meubilair
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wordt een schets van de doorsnede van het 
streefbeeld op schaal toegevoegd.  

4. Met aanlegbeheer  bedoelen we het be-
heer van de groeneenheid gedurende grosso 
modo de eerste twee jaren na de aanleg van 
het terrein. Dit is verschillend en vooral veel 
intensiever dan het duurzaam beheer omdat 
bijvoorbeeld de struiken nog niet sluiten en 
er nog veel licht op de bodem terecht komt, 
met lastige pionierplanten als gevolg. 
Ook bij de aanleg zelf zijn er richtlijnen die 
de beheerder behoort te volgen. De meeste 
van deze handelingen zullen bij het duur-
zaam beheer helemaal niet meer voorkomen 
en zijn dus beperkt in tijd. 

5. Voor duurzaam beheer is een goede kennis 
van het streefbeeld en de functies noodzake-
lijk. Na de aanleg en het aanlegbeheer is het 
vooral het duurzaam beheer dat het beeld 
van de beplanting bepaalt. Het duurzaam 
beheer probeert zoveel mogelijk het streef-
beeld in stand te houden. De beheerder kan 
op elk moment in de tijd aan de hand van de 
beplantingsfiche van een bepaalde groeneen-
heid nagaan of het streefbeeld en de functies 
gehaald worden. Als dit niet het geval is, 
moet hij het beheer bijsturen om deze als-
nog te halen.

Voor sommige groeneenheden is er een bij-
komende technische fiche. Hierin vind je alle 
aspecten die niet zuiver met de beplanting 
hebben te maken. Ook de technische fiche 
is specifiek voor een welbepaalde groeneen-
heid. Voor de Schaperijkreek bijvoorbeeld 
bevat de specifieke technische fiche gegevens 
over de banken, de speeltoestellen voor de 
kleintjes (stapblokjes en klimstammen), het 
pad van grindgras en de moeraswadi. In de 
technische fiche worden ook heel wat schet-
sen ter verduidelijking toegevoegd. 

Beperking 
van groenafval: 
aanleg en beheer

Doordat de ontwerpster hier duidelijk 
aanleg en beheer van het groen vast-
legt, wordt het eenvoudiger om groen-
afval in de toekomst te vermijden. 
Bij het beplantingsplan respecteert 
zij de afmetingen van de volwassen 
planten. De plantafstanden worden 
dan ook voldoende groot gekozen, zo-
dat de planten zonder snoei volledig 
kunnen uitgroeien. 
Bovendien kan het beheer van de 
houtige gewassen nu eenduidiger 
gevoerd worden. Voorheen werden 
de planten naar goed gevoel vaak 
duchtig teruggesnoeid. Het snoei-
regime wordt nu vastgelegd in het 
beheerplan, zodat er niet meer luk-
raak gesnoeid wordt. Veel groenafval 
wordt vermeden. Bovendien lenen het 
beplantingsplan en de plantenlijsten 
zich ook tot het voortijdig opsporen 
van ongewenste houtige zaailingen. 
Door ze als kiemplanten te verwijde-
ren, wordt het groenafval van het ver-
wijderen of snoeien van de volwassen 
planten vermeden. 

Bij elke technische fiche hoort ook een 
technisch plan waarop al de technische 
onderdelen zijn aangeduid.
Bij elke fiche hoort naast een gedetailleerd 
beplantingsplan ook een bijhorende plan-
tenlijst.
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Functies
• aantrekkelijke natuurlijke groene toegang tot 

Groene As 
• abiotische opportuniteiten (vochtigheid, lagere 

ligging door vroegere kreek, zilt biotoop) maxi-
maal benutten > schakel in ecologisch netwerk

• ecologisch interessante beplanting (insecten, 
bessen, vogels, zilt biotoop…)

•  voeling met natuur vergroten bij de bewoners
•  uitbreiding van het parkje op het Reigersplein
• geborgenheid en rust voor gebruikers
• speelmogelijkheden voor kleinsten
• startpunt van de Groene As aangeven en bena-

drukken
• koterij visueel wegwerken met groen scherm
• privacy van woning Reigersplein 11 verzekeren

Startbeeld
• struiken volgens beplantingsplan en plantenlijst 

R1 en BU1
• Potentilla fruticosa: plantafstand 0,5 m in de rij 

en tussen de rijen, geschrankt, bodem afstrooien 
met haksellaag 

• bomen volgens beplantingsplan en plantenlijst 
R1 en BU1

• bij de wilgen een tak (vrij van zijtakken) van arm-
dikte en 2,5 m lengte zo’n 70 cm diep in de grond 
poten, de schietwilgen worden knotbomen. 

• alle andere bomen zijn hoogstammen
• langs huis Reigersplein 11 wordt een liguster-

haag geplant 
• de moeraswadi wordt niet ingeplant en niet inge-

zaaid
• rest gazon kan wel ingezaaid worden met speel-

gazon
• plantrij bij perceelsgrens op 1,5 m 
• struiken ongeveer 2 m uit elkaar, groepsgewijs 

gemengd volgens schema

• aan te planten strook van de struikengordel 
(2 m breed) inzaaien met rode klaver als tij-
delijke kruidlaag tot sluiting struikenlaag

Streefbeeld
• struikengordel is dichte en ongeschoren heg 

(ongeveer 3 tot 4m breed) 
• de struikengordel is voldoende hoog om zicht 

te schermen (variërend van 2 m tot max. 
7 m hoog)

• struiken buigen uit en/of zijn gesloten bij de 
voet

• onder de struiken is een natuurlijke strooisel-
laag en een spontaan gegroeide schaduw-
minnende kruidlaag

• de Potentilla fruticosa vormt een gesloten 
laag massief zonder kruidlaag 

• haag is geschoren en goed dicht, onderkant 
is breder dan bovenkant, haag is niet breder 
dan 0,5 m en niet hoger dan 1,5 m 

• verzorgd en net gazon tot aan de maailijn
• vochtig tot nat kruidenrijk grasland voorbij de 

maailijn, met karakteristieke soorten voor de 
vochttoestand en de typische zilte bodem 

• een grasland van het witte klaver-Engels 
raaigras type (Zwaenepoel, 1998 pg. 151) 
behoort met een goed beheer tot de moge-
lijkheden

• het diepste gedeelte, de wadi, is geen echte 
plas waar voortdurend water staat maar is 
wisselnat en vooral in de winter staat in het 
laagste punt water, hier ontstaan vooral inte-
ressante gradiënten naar het nat tot vochtig 
grasland, het opduiken van typische schor-
replanten is gezien het zilte milieu mogelijk

• de stam van de knotboom is ongeveer 2 m en 
heeft een mooie vitale pruik

• de solitaire alleenstaande bomen groeien uit 

Voorbeeld - BEPLANTINGSFICHE R1 (Schaperijkreek)
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is bekomen, blijvende kroon niet snoeien!, 
zuigers en gebroken takken wegnemen

• alleenstaande bomen voorzien van boom-
paal en boomband, af en toe controleren op 
klemmen

• voor wadi: zie technische fiche
• voor pad in grindgras: zie technische fiche

Duurzaam beheer 
• struiken groeien vrij uit zonder snoei, niets 

doen!
• uitgezaaide houtige gewassen plaatselijk 

wegwieden
• strooisellaag en schaduwminnende kruid-

laag onder struiklaag met rust laten, bij het 
sluiten van de struiklaag is de rode klaver 
verdwenen

• gazon maaien volgens gazonbeheer, maailijn 
respecteren!

• vochtig/nat grasland twee keer maaien per 
jaar en maaisel afvoeren, periode mei tot 
begin juni en eind september

• haag twee maal per jaar scheren (juni en 
tweede helft september) en goed op maat 
houden (0,5 m breed en 1,5 m hoog)

• schietwilgen om de drie jaar blijven knotten 
(om watermerkziekte te voorkomen)

• houtafval ter plaatste verwerken (brandhout, 
takken in de takkenwand, kleine takken 
hakselen)

• als de alleenstaande solitaire bomen hun 
stamlengte hebben volstaat het om gebroken 
takken en dood hout te verwijderen, kruin 
niet snoeien!

• boompaal en band verwijderen
• voor wadi: zie technische fiche
• voor pad in grindgras: zie technische fiche

en nemen hun karakteristieke habitus aan, 
de takvrije stamlengte is 6 m voor de essen 
en 4 m voor de elzen 

Aanleg en aanlegbeheer
• voor de struiken en de haag mechanische 

grondbewerking (spitten) om storende ver-
dichtingslaag (bovenste 30 cm) te breken, 
graszode voldoende diep inspitten

• na aanplanten struiken meteen rode klaver 
inzaaien

• indien nodig vervelende en hoogopschieten-
de kruiden terugzetten door voorzichtig bos-
maaien om stammen niet te beschadigen 

• uitgezaaide houtige gewassen plaatselijk weg 
wieden

• niet schoffelen tussen de struiken
• inboeten is noodzakelijk
• struiken laten uitgroeien, niets doen!
• haag in 1 rij planten, twee maal per jaar sche-

ren (juni en tweede helft september), doorloop 
voorkomen met paaltjes en gladde draad

• gazon inzaaien met speelgazon en maaien 
volgens gazonbeheer tot tegen de rode klaver 
of tot aan de maailijn

• vochtig/nat grasland twee keer maaien per 
jaar en maaisel afvoeren, periode mei tot 
begin juni en eind september

• voor de schietwilgen een tak (vrij van zijtak-
ken) van armdikte en 2,5 m lengte zo’n 70 
cm diep in de grond poten, gebruik 1 of 2-ja-
rig stekmateriaal van gezonde moederstoven 
uit de buurt

• na drie jaar de bomen knotten, tussen eind 
november en begin maart 

• alleenstaande bomen krijgen een begelei-
dingssnoei; snoei tijdig en regelmatig onder-
ste takken tot de beoogde vrije stamlengte 

Voorbeeld - BEPLANTINGSFICHE R1 (Schaperijkreek)
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3.20 Wijk in bloei - 
Uitvoering van het ontwerp
“Mooie plannen maken is één. Ze ten uit-
voer brengen is nog iets anders.” Dat hoor-
den we geregeld van de bewoners. En ze 
hebben gelijk. De uitvoering van het nieuwe 
ontwerp voor de wijk kost geld.

Na de opmaak van het ontwerp probeer je 
eerst zicht te krijgen op de prijs. Voor de 
aanplantingen maakte de vereniging die 
ook nu al het groenbeheer doet in de wijk, 
Duinenwacht vzw, de offerte op. Voor de 
grondverzettingen en de speel- en andere 
tuigen kregen we een offerte van het gespe-
cialiseerde bedrijf Eibe bvba. Zij werken de 
totaalinrichting van speelpleinen af en ge-
bruiken milieuvriendelijke materialen. We 
splitsten de kosten op in grondverzettingen, 
aanplantingen en speel- en andere tuigen. 

De sociale huisvestingsmaatschappij, de 
Oostendse Haard, is verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het ontwerp. Dat was 
vooraf afgesproken. Zij waren ook partner 
in het project en zijn eigenaar van de wonin-
gen in de wijk. 

In het najaar van 2004 zal worden gestart 
met de uitvoer van het ontwerp voor de 
wijk. De bomenrij van essen en olmen zal 
worden aangeplant en het voetbalplein, het 
centrale plein in de wijk wordt heraange-
legd. Riso blijft het project zijdelings opvol-
gen. Zij zullen erover waken dat de aanleg 
van het nieuwe ontwerp voor de wijk zoveel 
mogelijk in samenwerking met de bewoners 
gebeurt. Alleszins is het erg belangrijk dat 
over elke stap in het proces wordt gecom-
municeerd. Riso voorziet hiervoor 15% van 
de tijd van een voltijdse werkkracht. Het 
aanplanten van de bomenrij bijvoorbeeld 
zal gebeuren samen met de bewoners, aan 

de kinderen zal worden gevraagd peter of 
meter te worden van de bomen. Met de 
landschapsarchitecte werd afgesproken dat 
zij ter beschikking zou blijven voor ecolo-
gisch advies aan de groenbeheerders bij Dui-
nenwacht. De verschillende projectpartners 
zullen driemaandelijks blijven samenkomen 
om de realisatie van het nieuwe ontwerp 
voor de wijk waar te maken. 

Oktober 2003 
Open Huis Dag 

Opmaak ruimtelijke kaart
November 2003
Op uitstap naar 
voorbeeldprojecten

Opmaak ruimtelijke kaart, 
bouw maquette

December 2003 
Bouw maquette 

Opmaak ruimtelijke kaart

Januari 2004
Bevraging, 
verspreiding wijkkrant
Voorstelling maquette 

Opmaak ruimtelijke kaart

Februari 2004 
Bevraging, bevraging kinderen
Maken van videofilm met jongeren
Natuur en openbaar groen

Opmaak ontwerp
Maart2004
Wijkcomposteren 

Opmaak ontwerp

April 2004
Tentoonstelling voorontwerp

Mei2004
Kinderactiviteit met 
Jeugdbond voor Natuurstudie 
en Milieubescherming

Juni 2004
Organisatie wijkfeest 

Opmaak beplantings- 
en beheerplannen

Juli2004
Wijkfeest, voorstelling 
definitief ontwerp

Opmaak beplantings-  
en beheerplannen

September 2003 
Gesprekken 
bevoorrechte getuigen

Opmaak ruimtelijke kaart
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4. LEERERVARINGEN
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4.1 Het ontwerpen

Methode  Sterktes Zwaktes

Cultuurhistorische    Mogelijk wordt er maar 
gegevens verzamelen   weinig  informatie verkregen

Groeninventarisatie  Detailobservatie 

Topografi sche en    Mogelijk wordt er
geomorfologische gegevens   weinig informatie 
verzamelen   verkregen

Bodemstudie  Meer info over 
  beplantingsmogelijkheden 

Hydrografi e bestuderen  Een vergeten kreek 
  kan weer opengelegd worden 

Biologische   Extrapolatie: als naar de  Weinig informatie 
waarderingskaarten   onmiddellijke omgeving  verkregen
bekijken  wordt gekeken, kan worden 
  geëxtrapoleerd naar de wijk 

Landschapsatlas bekijken   Enkel landschappelijk  
   belangrijke gebieden  
   zijn opgenomen

Contact architect–bewoners Voeling houden
  Informatie verkrijgen
  Ontwerper met een missie 

Themakaarten  Snel inzicht, 
  handig en praktisch 

Swot analyse pleinen  Afwegingskader creëren
  Geeft scherp inzicht  

Organogram    Niet veel resultaat
van de huidige functies   

4. LEERERVARINGEN4. LEERERVARINGEN
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Activiteit Meer info  Sterktes Zwaktes

Sociale kaart: gesprekken       p. 17 Toegangspoort Subjectiviteit 
met enkele bewoners  Levensechte kennismaking Beperkte info
   Mogelijk gaat men zich vastpinnen 
   op beperkte informatie

Sociale kaart:      p. 17 Kijk op de wijk met  Kijk op de wijk met verschillende groep  
Statistieken maken  verschillende groepen, wordt mogelijk een vooroordeel
  sociale situatie, leeftijdsgroepen,…
  Doelgroepenbeleid wordt mogelijk 

Open Huis Dag      p. 38 Kennismaking
  Voorstelling werkkader 
  aan alle actoren, 
  het beleid en geïnteresseerden 

Een Huis in de wijk      p. 38 Toegankelijkheid Grote investering
  Aanspreekpunt Te hoge verwachting 
  Praktisch naar buurtwerk toe
  Kansen voor groepsvorming 
  en buurtactiviteiten 

Op uitstap       p. 40 Visualiseren Beperkte deelname
naar voorbeeldprojecten  Kennismaking met ecologisch groen
  Helpt negatieve connotaties 
  met  ecologisch groen te doorbreken 

Maquette maken       p. 42 Contact tussen bewoners  Zeer tijdrovend
van de wijk   en kans tot groepsvorming Beperkt tot fysische knelpunten;
met de bewoners  Contact tussen bewoners /  brengt samenleven, sfeer e.d. 
  projectmedewerkers. Goed  minder in kaart
  alternatief voor klassieke 
  discussie – betrekt ander publiek.
  Verhoogt betrokkenheid op 
  en kennismaking met de wijk 
  van de bewoners. Goede
  methodiek om niet-geïnteresseerden 
  en passanten op straat te betrekken

4.2 Activiteiten met wijkbewoners
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 Activiteit Meer info  Sterktes Zwaktes

Bevraging      p. 37 Persoonlijk contact Zeer tijdrovend
      p. 40 Breed zicht op de kijk  Je komt mogelijk niet veel te weten
  van de bewoners op de wijk Resultaat sterk afhankelijk 
  Contact met bewoners die van de kwaliteit van de vragen
  anders niet betrokken zouden zijn Nood aan zeer gerichte 
  Projectmedewerkers leren wijk  en concrete vragen
  beter kennen 

Wijkkrant      p. 44 Je bereikt iedereen die even  Geen persoonlijk contact
  tijd wil nemen om te lezen Wordt het gelezen?
  Alle bewoners informeren 

Videofilm maken        p. 53 Je bereikt jongeren en bouwt De inhoud van de activiteit 
met jongerenover project  goed contact op. gaat mogelijk niet over groen
  Jongeren zijn de toekomst  Mogelijk wordt enkel 
  van de wijk een bepaalde groen van 
  Middel om hun visie op de wijk  de jongeren bereikt
  te leren kennen 

Verdiepende activiteiten       p. 41 Visualiseren Kans dat er te weinig 
over groen  Mogelijkheid om meer informatie  deelnemers zijn
  te geven over ecologisch groen
  Mogelijkheid dat de aanwezige 
  bewoners hun kennis verder 
  gaan verspreiden. Mogelijk gaan
   de aanwezigen ook aan de slag 
  rond dat bepaalde deelaspect
 
Tentoonstelling       p. 66 Visualiseren: mensen kunnen  Wat als de ontwerper 
voorontwerp  zich voorstellen hoe het wordt niet enthousiasmerend
  Een ontwerper die goed  kan vertellen over het ontwerp?
  kan vertellen over het ontwerp  

Wijkfeest      p. 67 Lokt veel volk Moeilijk om het over groen
  Goede sfeer in de wijk te hebben
  Versterken sociaal weefsel Mogelijk te hoge verwachtingen
  Betrekken andere bewoners naar opvolging

Voorstelling definitief       p. 68   Als je het niet op een wijkfeest doet, 
ontwerp     komen minder mensen kijken
     Als je het wel op het wijkfeest doet 
   is er weinig aandacht
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4.3 Samenwerking tussen 
verschillende organisaties

Wijk in groei bracht thema’s samen die 
daarvoor veelal in verschillende organisaties 
ondergebracht waren: ecologie, participatie, 
sociaal wonen, ontwerpen en groenbeheer. 
Die samenwerking rond een concreet thema is 
enorm boeiend, maar er zijn toch ook enkele 
aandachtspunten. Uit ons project kunnen we 
concluderen:

• Er is nood aan een goed zicht op de me-
dewerkende organisaties: 

 Een zicht op het organogram van de orga-
nisaties met de verantwoordelijkheden, de 
communicatiestructuren, de beslissings-
structuren en de besluitvorming.

 Een zicht op de doelstelling en de mo-
tivatie van de organisatie om aan dit 
project mee te werken: wat zijn hun 
doelen en wat zijn hun belangen, mo-
tivaties om in dit project te stappen. 

• Er is nood aan goede communicatie en 
duidelijke afspraken:

 Duidelijke afspraken over de opdracht, de 
timing en de concrete aanpak van de bij-
drage van elke medewerkende organisatie.

 Even duidelijke afspraken over het geza-
menlijke doel van het project: het moet 
duidelijk zijn welke meerwaarde het sa-
menwerken geeft. 

Daartoe is er nood aan:
- Een voorafgaandelijk gesprek met alle ac-

toren over de doelstelling, de bijdrage van 
elke partner (met mogelijkheden en gren-
zen). Het moet vanaf het begin duidelijk 
zijn hoe de verschillende partners kunnen 
uitvoeren wat ze toegezegd hebben. 

- Een goede en open communicatiestructuur 
waarbij voor ieder duidelijk is waar wat 
wordt besproken en beslist. 

 De gevolgde communicatiestructuur 
werkte goed, nl.: 

- Een coördinatievergadering met de verant-
woordelijken van de projectpartners: een 
paar keer bij het begin en dan minstens 
driemaandelijks en wanneer nodig;

- Werkvergaderingen met de veldwerkers 
telkens indien nodig;

- Belangrijk: een begeleidende werkgroep 
van experts: bij het begin, na de bevraging 
en op het einde. Het is immers nuttig om 
externe experts vanuit verschillende invals-
hoeken hun mening over het project te 
horen.

 Een open communicatiestructuur: 
- Mailverkeer via het internet vergemak-

kelijkt de toegang tot alle informatie: het 
is belangrijk telkens alle projectpartners 
te informeren over de voortgang van het 
project. 

- Verslagen van vergaderingen die door alle 
projectpartners ook ontvangen en gelezen 
worden zijn erg belangrijk, ook al lijken 
ze op sommige momenten overbodig te 
worden.

- Beter eens een plotse ‘crisisvergadering’ 
dan de problemen te laten sluimeren. 

4.4 Ecologisch groen 
in een sociale woonwijk

Het project Wijk in groei speelde zich af in een 
sociale woonwijk. Zonder te willen stigmatise-
ren, zetten we hier een aantal leerervaringen 
op een rijtje. Met een aantal elementen wordt 
bij dergelijke projecten beter rekening gehou-
den; al moeten we hierbij zeggen dat ze wel-
licht in meerdere of mindere mate ook gelden 
voor de samenleving in haar geheel. 

Afhankelijkheidspositie
In Stene leeft bij verschillende bewoners het 
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aanvoelen dat alles voor hen moet worden 
gedaan. Persoonlijk initiatief wordt op zijn 
minst niet aangemoedigd, dat konden we 
zien. De bewoners leven meestal in een sterk 
afhankelijke situatie waardoor zij de over-
heid en overheidsinstellingen op een zeer 
specifieke wijze waarnemen en bekijken. 
Om te beginnen is een groot deel van de 
bewoners voor hun inkomen afhankelijk 
van de overheid. Ze leven meestal van een 
vervangingsinkomen: een pensioen, een 
invaliditeitsuitkering, een werklozenuitke-
ring, een leefloon (niet te verwonderen in 
een sociale woonwijk met huurwoningen). 
Zij verwachten elke maand hun uitkering. 
Daarnaast is ook hun positie als sociale 
huurder gekenmerkt door afhankelijkheid. 
Alles wordt door de sociale huisvestigings-
maatschappij voor de huurder gedaan: het 
gras wordt afgereden, de voortuintjes wor-
den gezamenlijk aangepakt, als er iets stuk is 
komt de maatschappij het herstellen… 
Vanuit die maatschappij zijn er strenge regels 
en (verbods)bepalingen: je mag niet zomaar 
een omheining plaatsen, een voorgevel schil-
deren of de keuken aanpassen, je mag geen 
groentetuin aanleggen… 

Ecologisch groen is een kost
Het openbaar groen en het groenbeheer 
worden door de bewoners veelal gezien als 
een kost. Dat komt ook omdat het onder-
houd van het groen niet inbegrepen is in de 
huurprijs. De bewoners moeten daarvoor 
apart ‘bij’betalen – en niet bv. voor even 
noodzakelijke herstellingen aan of in de 
woningen. 
De kosten van het groenonderhoud wor-
den ‘solidair verdeeld’ onder alle huurders 
met een tuintje. Iedereen betaalt evenveel: 
voor een piepkleine of een grotere tuin; 
mensen die zelf hun voortuintje nauwgezet 
onderhouden of anderen die het aan de 
sociale huisvestingsmaatschappij overlaten. 

Het openbaar groen heeft dus al een nega-
tieve connotatie van meerkost en wordt niet 
gezien als een meerwaarde voor het eigen 
territorium. Het is niet hun verantwoorde-
lijkheid.

Groen als luxeprobleem
De meeste bewoners hebben een laag inko-
men. Er zijn heel wat alleenstaanden met of 
zonder kinderen, die al hard moeten knok-
ken om hun eigen leven rond te krijgen 
zodat ze vaak weinig of geen aandacht en 
zin hebben om zich bezig te houden met 
‘luxeproblemen’ zoals welke boom waar 
moet staan en hoe lang het gras mag blijven 
groeien. 
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4.5 Beperkte tijd 

In participatie kan je enorm ver gaan en er 
veel tijd aan besteden of je kan het heel beperkt 
houden. Die spanning kan je verminderen 
door vooraf duidelijke keuzes te maken in de 
te bereiken doelstellingen voor het thema van 
ecologisch groen. Hier kunnen we enkele con-
clusies weergeven voor een project van een duur 
van tien maanden.

Wat je wel kan verwachten:
• Identificatie met het project. Voorbeeld: “Ik 
heb altijd meegedaan met Wijk in groei”.
• Positieve houding tegenover het project.
• Bereidheid tot open discussie over ecolo-
gisch groen. Voorbeeld: tentoonstelling.
• Betere sfeer onder de bewoners wat de 
bereidheid tot deelname en samenwerking 
verhoogt. Voorbeeld: het wijkfeest.
• Behoeften van bewoners wat de open 
ruimte betreft achterhalen. Voorbeeld: be-
vraging.
• Zekere vorm van milieubewustzijn. Voor-
beeld: minder zwerfvuil.
• Engagement van een kerngroep van be-
woners in het project. Voorbeeld: maquette, 
wijkfeest.
• Discussie over hoe buiten het project mo-
gelijk antwoord kan worden geboden aan 
andere problemen die in de wijk naar boven 
zijn gekomen.
• Overheden en organisaties sensibiliseren 
voor de uitvoer van het ontwerp.
• Betrokkenheid van de bewoners tegenover 
het groen in de wijk. Voorbeeld: Maarten 
D’hondt nog eens aan het woord: “De 
laatste keren dat we in Stene waren komen 
de jongeren uit de wijk ons helpen bij ons 
werk!”.

Wat je niet kan verwachten:
• Een breed draagvlak voor ecologisch groen 
creëren. Voorbeeld: ecologisch beheer zon-
der communicatie.
• Massa’s creatieve ideeën voor het ontwerp.
• Diepgaande interesse van de bewoners 
voor ecologisch groen. Voorbeeld: lage op-
komst op verdiepende activiteiten.
• Afhankelijk van de wijk waarin het project 
plaatsheeft, zullen ook andere problemen 
van de bewoners naar boven komen. Bin-
nen de tijdspanne van het project kan hierop 
geen antwoord geboden worden.
• Alle bewoners uit een wijk bereiken.
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4.6 Wat doe je als er 
beleidsmatige doelstellingen 
in het spel zijn?

Het nieuwe ontwerp voor de wijk Stene zou 
een duurzaam ontwerp zijn, dat was een 
beleidsmatige eis in het project. Deze doelstel-
ling leunde niet aan bij de belevingswereld 
van de bewoners. Zij wilden liever een ‘net-
ter’ onderhoud van het groen in de wijk: geen 
herfstbladeren meer, lijnrecht geschoren hagen, 
kort gemaaid gras… Deze spanning zal in een 
participatief proces waar beleidsmatige doel-
stellingen in het spel zijn altijd in meerdere of 
mindere mate voorkomen. Uit het project Wijk 
in groei kunnen een aantal conclusies getrok-
ken worden:

• Geef vanaf dag één van het project dui-
delijk aan dat er een beleidsmatige eis, nl. 
duurzaam groen, meespeelt. Voorbeeld: dit 
gebeurde in de powerpointpresentatie op de 
startdag.
• Laat je niet van de wijs brengen als de 
beleidsmatige eis de bewoners niet zint. Blijf 
beseffen dat dit een onveranderlijke rand-
voorwaarde van het project is en probeer 
er het beste van te maken, samen met de 
bewoners. 
• Ga discussie met de bewoners niet uit de 
weg.
• Iemand die goed kan vertellen helpt. Voor-
beeld: Nikè Verfaille, landschapsarchitecte, 
die overtuigend en geanimeerd vertelt over 
het ontwerp op de tentoonstelling. 
• Probeer de logica van de beleidsmatige 
doelstelling te duiden. Voorbeeld: power-
pointpresentatie startdag. 
• Toon, maak zichtbaar, visualiseer wat de 
voordelen zijn van de beleidsmatige eis. 
Voorbeeld: uitstap naar voorbeeldprojecten.

• Wees ervan bewust dat voordat de bewo-
ners de ecologische doelstelling echt mee 
zullen dragen, er een bewustmakingsproces 
dient op gang te komen. Voor zo’n proces is 
tijd nodig, in een periode van 10 maanden 
is dit niet te realiseren.
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4.7 Betrekken van de 
bewoners bij het project
Bij de aanvang van elke activiteit bleef het 
spannend: hoeveel bewoners zullen er opdagen? 
Daar zat sterke variatie in, gaande van 1 op 
de 100 bewoners tot 1 op 3 bewoners. Uit de 
ervaringen opgedaan in het project, kunnen we 
een aantal conclusies trekken.

• Weet dat de betrokkenheid van mensen heel 
gevarieerd kan zijn. Voor sommigen blijft 
betrokkenheid beperkt tot het weten dat er 
iets aan het gebeuren is, terwijl anderen er 
vanuit gaan dat betrokkenheid inhoudt dat 
zij een deel van hun beschikbare tijd erin 
zullen investeren.
• Een aanspreekpunt voor de bewoners. Voor-
aleer mensen bereid zijn om iets te doen 
voor een maatschappelijk project zoals Wijk 
in Groei lijkt het belangrijk dat de mensen 
voelen dat er tijd voor hen wordt gemaakt. 
Ze hebben nood aan een aanspreekpunt en 
moeten op een of andere manier het gevoel 
hebben ‘daar kunnen we terecht met vragen 
of bedenkingen’. Voorbeeld: Het Huis in de 
wijk en een logo voor het project.
• Aansluiten bij behoeften en ervaringswereld 
van de bewoners. Voorbeeld: verdiepingsacti-
viteiten waren een brug te ver. 
• In kaart brengen wie wil meewerken. 
Voorbeeld: gesprekken met bevoorrechte 
getuigen.
• Persoonlijk contact. Je kan beter uitgebreid 
gaan babbelen met 15 mensen dan 15 
folders in de brievenbussen steken om het 
project bekend te maken. Voorbeeld: werven 
van maquettebouwers. 
• Een basisgroep. Een vaste kern van bewoners 
in het project betekent een drijvende kracht 
achter het project. Er zijn verschillende ma-
nieren waarop zo’n vaste kern tot stand kan 
komen, al zal er sowieso wel wat tijd over gaan.  
Voorbeeld van hoe zo een vaste kern kan 

worden gecreëerd: bouw maquette.
Voorbeeld van resultaten: de vaste kern 
evolueerde doorheen het project naar een 
groep mensen die ook tegenover de tuinar-
chitecte een mening formuleerden op de in-
fomomenten; die andere mensen in de wijk 
aanspraken om naar de tentoonstelling van 
het ontwerpplan te komen; die bij andere 
mensen aanklopten om affiches voor het 
wijkfeest op te hangen of mensen te ontvan-
gen voor het verkopen van barbecuekaarten.
• Verschillende capaciteiten aanspreken. Durf 
op zoek te gaan naar verschillende mogelijk-
heden waarop mensen kunnen betrokken 
worden bij een project. Er bestaan verschil-
lende potenties bij mensen waardoor iede-
reen zijn plaats kan vinden en een bijdrage 
leveren aan het proces dat kan gerealiseerd 
worden tot verbetering van de leefomgeving 
in de wijk. Dan wordt het project een deel 
van de bewoners en wordt het opnieuw ‘hun 
wijk in groei’. Gebruik dus ook verschillende 
methoden om mensen aan te spreken en 
doorheen de verschillende activiteiten.
• Participatie = flexibiliteit. Reageren op basis 
van een gedragen nood en met duidelijke in-
spraak van degene die verantwoordelijkheid 
opnemen, is wellicht een sleutel tot succes. 
Het participatieproces kan niet van tevoren 
in een aantal vaste stappen gegoten zijn. De 
groep moet inspraak kunnen hebben in de 
activiteiten die worden georganiseerd.
• Gebrek aan interesse. Tot deze conclusie 
mag je pas overgaan als alle andere moge-
lijkheden uitgeput zijn. En dan nog kunnen 
volgende mogelijke oplossingen in overwe-
ging worden genomen. De uitdaging ligt in 
het relevant maken van het project voor hen, 
wat de opdracht natuurlijk zwaarder maakt 
en geduld, volharding en toewijding vergt 
van de initiatiefnemers. 
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4.8 Hoe verzoen je meer 
ecologisch groen met 
groenangst, waterangst en 
drang naar properheid in 
aanleg en beheer?

Groenangst
Ecologisch groen wordt geassocieerd met wilde 
natuur, met iets ongecontroleerds, iets wat uit 
de hand kan lopen, niet meer hanteerbaar en 
dus bedreigend is. 

De bedoeling is om de bedreiging die uit-
gaat van ecologisch groen te verminderen en 
op een haalbaar niveau te brengen voor de 
bewoners.
Een goed communicatieplan, betrokken-
heid, kennis van de natuur, sensibilisatie-
campagnes,… zijn (blijvend!) belangrijk. 
Hier gaan we echter in op aanleg en beheer. 
• Het ecologisch groen moet voor de bewoners 

in de eerste plaats aantrekkelijk zijn. 
 Dit kan als volgt:
 De bloei vervroegen dankzij gebruik van 

bollen;
 Zorgen voor kleur in alle seizoenen;
 Geen te grote groepen aanplanten van een-

zelfde soort, meerdere soorten aanplanten;
 Zorgen voor variatie in structuur (heesters 

alleen, heesters samen met bomen, gazon, 
bomen in gras,…).

• Bewoners moeten de groenarbeiders vaak en 
regelmatig aan het werk zien. Gazon maaien 
is in dit opzicht interessant omdat het een 
veel terugkerende job is. 

• In het groen moeten voldoende groenvormen 
aanwezig zijn die door mensen sterk geas-
socieerd worden met beheer. Ze moeten een 
toepassing krijgen in het ontwerp en uiter-
aard ook in het beheer. Het geeft een gevoel 
van controle en netheid. Denk maar aan 
geschoren hagen of geknotte wilgen.

• Meer natuurlijke groenvormen mag je niet 
laten uitdeinen, er moet voor mensen 
een duidelijke grens zijn. Zoniet is het 
te bedreigend. Duidelijke vormgeving is 
hier een interessant middel. Rietkragen of 
hooilandjes bijvoorbeeld kunnen haalbaar 
zijn, als ze ingeperkt worden met gemaaid 
gazon. 

• Algemeen moet een ontwerp een duidelijke – 
dit is niet hetzelfde als strakke – vormgeving 
hebben, het moet ook zo beheerd worden 
dat de vormgeving blijft zoals ze aangelegd 
is. Ronde vormen bijvoorbeeld blijven 
rond en strakke lijnen worden regelmatig 
teruggezet.

• Er moet een goede verhouding bestaan tus-
sen open en gesloten ruimte. De mens krijgt 
angstgevoelens in gesloten ruimtes als 
bossen. We voelen ons beter in een open 
ruimte. De ruimte mag ook niet te open 
zijn. 

• Zorg voor een snel effect bij de aanleg van 
openbaar groen zodat het groen ook snel 
aantrekkelijk is. Dat kan als volgt:

 Kiezen voor voldoende snelgroeiende soor-
ten in het te planten assortiment, bv. in dit 
ontwerp de keuze voor veel wilg, olm, els, 
es of es, gewone liguster;

 Kiezen voor de juiste planten: als je reke-
ning houdt met de bodem, het licht, de 
vochtigheid en het klimaat bij je planten-
keuze slaan de planten makkelijker en be-
ter aan waardoor ze sneller effect krijgen;

 Zorg ervoor dat de functie van een plek 
snel ingevuld wordt. Zo zullen rietkragen 
bijvoorbeeld snel de nodige privacy leve-
ren.

Waterangst
Rond water is er vaak een dubbelzinnig gevoel, 
er is vrees maar ook aantrekkingskracht.

Hoe proberen we dit op te lossen? 
• Je kan echte waterpartijen vervangen door 
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een ontwerp waarin op subtiele wijze allerlei 
verwijzingen naar water zijn opgenomen. 
Knotwilgen, het gebruik van planten met 
grote of zwaardvormige bladeren zijn goede 
voorbeelden.
• Maak gebruik van elementen met water die 
door mensen niet echt onmiddellijk geasso-
cieerd worden met de typische waterpartijen 
met een groot watervlak. Zo kan je bijvoor-
beeld als lastig ervaren natte stukken grond 
dieper uitgraven zodat een soort van moeras 
ontstaat of rietkragen (smalle gracht volledig 
dichtgegroeid met riet) of wadi’s.
• Je kan ook argumenteren dat sommige 
‘waterwerken’ nodig zijn voor een goed 
beheer van hemelwater/grondwater en ver-
wijzen naar wateroverlast en geïntegreerd 
waterbeheer.
• In verband met watergebonden ontwerpen 
gelden opnieuw de meeste van de eerder aan-
gehaalde maatregelen; aantrekkelijk maken 
van het ontwerp, snelle functie invulling,…

Drang naar ‘properheid’ 
Deze drang botst net als de twee voorgaande 
punten met ecologisch groen. In een ecologische 
benadering van groen proberen we juist meer 
ruimte te geven voor de natuur. We kiezen 
minder voor dwang, veeleer voor het begeleiden 
van natuurlijke processen. 

Willen we meer ecologisch groen èn tegelijk 
rekening houden met de drang naar proper-
heid dan zijn er enkele zaken die we kunnen 
doen:
• Maairanden (gazon regime) langs stoepen, 
paden en straten. 
• Bestrating die geen functie heeft wordt 
weinig betreden. Zo komt er veel kruid-
groei als er geen bestrijdingsmiddelen meer 
gebruikt worden. Veel ergernis is meestal het 
gevolg. Het is beter om de bestrating weg te 
halen en om te vormen.
• De meer ‘natuurlijke’ onderdelen van het 

groen kaderen of inlijsten. Zo zet je bij-
voorbeeld rietkragen altijd bij een gazon of 
met een maairand en maai je wadi’s altijd 
langs dezelfde lijn af. Dat wordt als netjes 
ervaren.
• Bestratingen moeten regelmatig geveegd 
worden.
• Kapotte bestratingen zoals tegels die stuk 
zijn, grote voegen, losse stenen,…zorgen 
voor veel kruidgroei . Ook dat wekt ergernis 
op. De bestrating kan dus beter snel gerepa-
reerd of vervangen worden.
• Hoogstambomen voldoende opsleunen 
zodat een royale vrije stamlengte ontstaat
• Hagen regelmatig scheren, mensen stimu-
leren om hun eigen hagen zelf regelmatig te 
scheren en verwilderde ligusterhagen op tijd 
terugsnoeien. 
• Het gazon beheren met mulchmaaiers,  
voldoende regelmatig en op professionele 
wijze uitvoeren. Een gazon moet wel kort 
zijn. 
• Na storm afgerukte takken opruimen.
• Rond bladval een goede communicatie 
voeren. In de herfst bladmanden plaatsen is 
een goed alternatief voor een wijk als Stene. 
Het gazon moet vrij zijn van bladeren. De 
bladeren moeten in de plaats worden weg-
geblazen in de struiken of moeten worden 
geruimd, straten en stoepen moeten geveegd 
worden. 
• Reparaties aan infrastructuur moeten vlug 
afgehandeld worden. 
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4.9 Het ontwerp in 
relatie tot de reductie van 
bestrijdingsmiddelen en 
groenafval

Het belang van een project als Wijk in groei 
ligt onder andere in de mogelijkheid die 
het geeft om zowel bestrijdingsmiddelen als 
groenafval te verminderen. De ingrepen die 
zullen gebeuren en die aan deze doelstellin-
gen bijdragen lijsten we hier op. 

Reductie van bestrijdingsmiddelen
Technische ingrepen om reductie van be-
strijdingsmiddelen te verkrijgen:
• Onnodige verhardingen zullen worden 
weggenomen. 
• Er zal worden gezorgd voor gelaagde be-
plantingen. Waar mogelijk zal het gaan om 
gesloten beplantingen waarin niet gesnoeid 
wordt zodat er niet opnieuw licht op de bo-
dem kan komen.
• Bij jonge beplantingen zullen houtsnippers 
gebruikt worden tegen kruidgroei.
• Er zullen gemengde beplantingen en soor-
ten aangepast aan de groeiomstandigheden 
aangeplant worden.
• In het beheerplan wordt de aankoop van 
alternatieve methoden van onkruidbestrij-
ding voorzien (veegmachine, brander,...). 

Reductie van groenafval
Technische ingrepen om groenafval te voor-
komen:
• Veel bestaande bomen en struiken werden 
onnodig en fout gesnoeid. In het beheerplan 
is opgenomen dat het snoeien van bestaande 
beplantingen vermeden zal worden.
• Bij nieuwe beplantingen werd de plan-
tenkeuze aangepast aan de beschikbare op-
pervlakte zodat snoeien vermeden wordt. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de 

concurrentiekracht van aanplantingen.
• Afgevallen bladeren zullen onder de strui-
ken blijven liggen en zullen onder de strui-
ken geblazen worden. Er zal ook overwogen 
worden om met het systeem van bladkorven 
te werken. 
• Mulchmachines gebruiken voor het maai-
en van gazons.
• Stukken gras waar geen betreding is of waar 
het esthetisch niet nodig is om echt kort gras 
te hebben worden volgens ontwerp omgezet 
in een bloemrijk grasland dat slechts twee-
maal gemaaid wordt. De reductie van groen-
afval is hier miniem; maar dergelijk grasland 
is wel ecologisch waardevol. 

In het project zal groenafval herbruikt wor-
den door:
• Een speelboom en een hele reeks houtstob-
betjes zijn afkomstig van de kap van aanwe-
zige bomen.
• Het hout afkomstig van knotbomen zal 
herbruikt worden in takkenwanden in het 
geval zonder voorbehandeling en zal als 
houtsnippers herbruikt worden in het geval 
van voorbehandeling. Verder kan het dienen 
als kaphout. 
• Elzen die om de 5 tot 6 jaar moeten wor-
den geknot in plaats van wilgen die elke 3 
jaar geknot moeten worden als knotbomen.
• Als er toch nog snoeihout overblijft van 
andere beplantingen dan zal dat verhakseld 
worden of gecomposteerd bij de groenbe-
heerder.
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5. BIJLAGEN, 6. LITERATUUR
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Lonen
Algemene projectcoördinatie: 6  6.200 
Halftijds medewerker samenlevingsopbouw 6 17.000
Ondersteuning door personeel sociale huisvestingsmaatschappij 6 12.400
Projectcoördinatie op het terrein 6 15.700
Totaal lonen  6 1.300
10% overhead  6 5.130
Totaal lonen incl. overhead   656.430

Honoraria
Ontwerper: 6 34.250

Werkingskosten
Kopieerwerk (uitnodigingen, verslagen, enquête, buurtkrantje...)  6 805
Huur lokalen infomomenten  6 1500
Tentoonstelling (panelen)  6 3.388
Uitstap naar voorbeeldprojecten met bus  6 1.105
Gebruik pc medewerker projectorcoördinatie op het terrein  6 1.540
Cameragebruik  6 150
Verplaatsingskosten 6 2000
Totaalwerkingskosten 6 10.488

Algemeen totaal
 6 56.430
 6 34.250
 6 10.488

6101.168

BIJLAGE 1.

Belangrijkste kosten voor een participatief proces
Het project dat Velt uitvoerde in samenwerking met Oostendse Haard en Riso 
West-Vlaanderen telde extra kosten omdat het een demonstratieproject was
(bijvoorbeeld het organiseren van een symposium of de publicatie van dit boek). 
Hieronder is een benaderende raming van de kosten, zoals die zouden gelden 
voor een nieuw op te zetten project. 

5. BIJLAGEN, 6. LITERATUUR
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     Excl. BTW  
Pauwenplein Zitbanken bushalte 5 500,00 per bank 4 5 2.000,00 
 
Reigersplein Asfalt nodig voor skatetoestellen 5 25,00 per lopende m 20 5 500,00  
 Schuilhonk  5 7.450,00 totaalprijs 1 5 7.450,00 
 Zitbanken 5 500,00 per bank 4 5 2.000,00 
 Uitgraven wadi 2 dagen werk 5 50,00 per uur 20 5 1.000,00 
 Skate-elementen 5 3.720,00  1 5 3.720,00 
 
Klein Binnenplein Graafwerken voor zandbak(3 uur) 5 50,00 per uur 3 5 150,00  
 Zand voor in de zandbak 5 500,00 voor 30 ton 1 5 500,00  
 Speeltoestel 5 3.231,00 zandspeelwerkplaats 1 5 3.231,00 

Voetbalplein Voetbaldoelen 5 2.129,00  2 5 4.258,00 
 Afsluiting 5 50,00 per lopende m 75 5 3.750,00 
 Graafwerken voor zandbak(5 uur) 5 50,00 per uur 5 5 250,00  
 Zand voor de zandbak 5 500,00 voor 30 ton 3 5 1.500,00
 Speeltoestel in zandbak 5 5.575,00  1 5 5.575,00
 Glijbaan 5 1.347,00  1 5 1.347,00
 Schommel 5 2.499,00 adelaarsschommel 1 5 2.499,00
 Graafwerken kleine reliëfs 5 50,00 per uur 5 5 250,00
 Graafwerken omwalling om riet
 in te planten” 5 50,00 per uur 10 5 500,00
 Zitbanken 5 500,00 per bank 6 5 3.000,00
 Bruggetjes over de omwalling 
 (6 bruggen x 3 m) 5 250,00 per lopende m 18 5 4.500,00

Groot binnenplein Graafwerken (3 dagen) 5 50,00 per uur 30 5 1.500,00
 Bruggen over de wadi & naar
 speelburcht (6 bruggen van 3 m) 5 250,00 per lopende m 18 5 4.500,00
 Speelburcht 5 8.000,00  1 5 8.000,00
 Zitbanken 5 500,00 per bank 5 5 2.500,00
 Hondentoiletten 5 3.500,00  3 5 10.500,00

Aanplantingen Wegnemen/aanpassen oude beplanting 5 16.550,00
 Heraanplanting bomen 5 150,00 per boom 100 5 15.000,00
 Heraanplanting struiken 5 26,50 per struik 405 5 10.125,00
 Inzaai bloemenweide/akker 5 2,12 per vierkante meter 2000 5 4.240,00
 Heraanleg gazon 5 1,33 per vierkante meter 10.000 513.300,00
       
 5134.195,00
     

BIJLAGE 2. Begroting Wijk in bloei
Deze cijfers geven een zicht op wat de geplande heraanleg minstens zal kosten. Een aantal kosten is niet eens verre-
kend in dit overzicht: acties rond thuiscomposterend en zwerfvuil bijvoorbeeld, en het openen van de kreek. 



WIJK IN GROEI | 93  



94 | WIJK IN GROEI 

6. Literatuuroverzicht

Archives d’Architecture Moderne, Bruxelles. 

1994. 

Cités-jardins 1920-1940 en Belgique. 

Atsma, J. 1996. 

Stadsbomen Vademecum. 

Deel 1: Beleid en planvorming. 

IPC Groene Ruimte.

Bauwens, E. 2001. 

Milieu-onderzoek en gender: een 

probleemverkenning. Maatschappelijke 

waardering van groen en landschap in 

genderperspectief. 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

Gelijke Kansen in Vlaanderen & Mens en Ruimte 

(Wetenschappelijke monografie 6).

Bax, I.H.M. & Schippers, W. 1998.

Veldgids: Ontwikkeling van botanisch waardevol 

grasland. 

Dienst Landelijk Gebied (DLG) & Informatie- en 

Kenniscentrum Natuurbeheer (IKCN). 

Biemans, A. 1994. 

Natuur in stad en dorp. Kansen en voorwaarden 

voor natuur in de bebouwde omgeving en de 

betekenis hiervan voor bewoners. 

IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie 

Amsterdam.

Bouverne-De Bie, M. 2003. 

Participatie: een kenmerkend perspectief 

op samenlevingsopbouw. 

In: Baert, H., Bouverne-De Bie, M., Desmet, 

A., Van Elslander, M., Verbeke, L. Handboek 

Samenlevingsopbouw in Vlaanderen.

de Jong, P.C. & Kromhout, W. 1994. 

Darthuizer Vademecum. 

Darthuizer boomkwekerijen.

Deklerck, A. 1998. 

Bewoners nemen hun ‘Lot’ in eigen handen. 

Met de methode ‘Planning for real’ 

van maquette naar realiteit. 

Riso Vlaams-Brabant.

Hens, L., Denutte, T. & Van Herzele, A. 2003. 

Analyse van het participatief proces in 

Vordenstein. 

Vrije Universiteit Brussel, in opdracht van 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

Afdeling Bos & Groen.

Hermy, M. & De Blust, G. 1997. 

Punten en lijnen in het landschap. 

Stichting Leefmilieu vzw.

Janson, T. 1997. 

Stadsbomen Vademecum. Deel 4: boomsoorten 

en gebruikswaarde. 

IPC Groene Ruimte.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

Afdeling Bos & Groen. 2004. 

Technisch vademecum water. Harmonisch 

Park- en Groenbeheer.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

Afdeling Bos & Groen. 2004. 

Uitgangspunten en principes. Harmonisch 

Park- en Groenbeheer. 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

Afdeling Bos & Groen. 2004. 

Vademecum beheerplanning. Harmonisch 

Park- en Groenbeheer. 



WIJK IN GROEI | 95  

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

Afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur. 2001. 

Publieke ruimte, een andere aanpak.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

Departement Leefmilieu & Infrastructuur. 2000. 

Vademecum Natuurtechniek. Inrichting en 

beheer van wegen.

Nationale Dienst voor Openluchtleven. 1986.

Een speel-s-plein zef gemaakt. Een methodiek 

voor het zelf uitbouwen van speelplekken.

Leuven: Infodok.

Reuver, P.J.H.M. 2001. 

Tussen beplantingsplan en eindbeeld. 

Het beheer van bosplantsoen. 

IPC Groene Ruimte.

Rigaux, J. & Van Cauteren, R. 2001. 

De ecologische siertuin. 

Velt vzw.

Van Herzele, A. & Heyens, V. 2003. 

Het park mét iedereen. Ideeënboek voor 

participatie in groen. 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

Afdeling Bos & Groen & Vrije Universiteit 

Brussel, Vakgroep Menselijke Ecologie.

Van Herzele, A. 2001. 

Groen op het spoor. Visie op een groene  

invulling van het Spoorwegemplacement 

Antwerpen-Noord. 

Spoorwegemplacement en Omgeving, 

Stad Antwerpen.

Vanderstadt, H. 2003. 

Gemeentelijk waterbeheer in het buitengebied. 

Handleiding voor een trendbreuk. 

Ecobooks, Londerzeel. 

Velt vzw, in samenwerking met Laboratorium 

voor Fytofarmacie (Universiteit Gent) 

& IGO-Leuven. 2002. 

Zonder is gezonder. Draaiboek voor de afbouw 

van bestrijdingsmiddelen 

door openbare diensten. 

AMINAL, Afdeling Water.

Verbeke, L. 2004. 

Sociale huurders. Partners in Wonen. 

Praktijkboek.

VIBOSO, Brussel.

Vlaams Netwerk Kindvriendelijke Steden. 2002. 

Publieke ruimte: kinderen toegelaten. 

Weeda, E.J., Schaminée, J.H.J. & van Duuren, 

L. 2000. 

Atlas van plantengemeenschappen. 

Deel 1: Wateren, moerassen en natte heiden. 

KNNV Uitgeverij.

Wijffels, B. & Verreck, K. 2004. 

Zet een boom op in de wijk. Over 

bewonersparticipatie en duurzaamheid. 

Gemeente Den Haag, Sport en recreatie 

Gemeente Rotterdam en Programma 

Leren voor duurzaamheid. 

Zwaenepoel, A. 1998.

Werk aan de berm! Handboek botanisch 

bermbeheer.

Stichting Leefmilieu vzw, Kredietbank 

& AMINAL, Afdeling Natuur.




