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1. Vorig verslag: 
Geen opmerkingen. 

2. Tom Arens ontwerper bij de Groendienst komt stand van zaken 

toelichten i.v.m. het Parkbos: 
         Tom Arens is Tuin- en Landschapsarchitect en houdt zich bezig met ontwerpen voor het   

         openbaar domein over heel het grondgebied van Sint-Niklaas. 

         De heraanleg van het Parkbos werd goedgekeurd in 2010 in het RUP ( het ruimtelijk  

         uitvoeringsplan). De bouwvergunning werd ondertussen ingediend. 

 

         De geplande werken betreffen het realiseren van een nieuw gemeentepark, opgebouwd rond  

         de bestaande weilanden en boszones. 

         Met de aanleg van het gemeentepark wenst men een samenhang tussen de verschillende  
         percelen te creëren waarbij vooral de passieve recreatie aan bod komt. Enkel de nieuw aan te  
         leggen boszone ( vroegere populierenaanplant ) zal als een "speelbos' ingericht worden. 
 
         In dit speelbos zal een ovale speelheuvel aangelegd worden met enkele speelelementen, zoals:   
         een bostheater, klimstammen en -touw, balanceerstammen,.. 
         De speelheuvel krijgt twee toegangen door middel van keerwanden bestaande uit     
         boomstammen. 
         De beplanting van het speelbos zal bestaan uit gemengd, inheems, bosplantsoen en   
         hoogstammige bomen. 
 
         In de bestaande boszones zal een bospad, bestaande uit houtschors, aangelegd worden, zodat  
         ook deze zones vlotter toegankelijk worden. Doordat de zuidelijke boszone heel wat  
         waardevolle loofbomen bevat zal hier zo veel als mogelijk de actieve recreatie vermeden  
         worden. 
 
         De huidige weilanden zullen ingericht worden met een meer open karakter, waarbij enkele  
         typische landschapskenmerken en historisch erfgoed van ons dorp aan bod komen. 
         Zo zullen de extensieve graslanden en het weiland aangelegd worden naar het beeld en het   
         karakter van de bolle akkers, die typisch zijn voor het Waasland. 
        Het noord-oostelijke deel van de weilanden zal ingericht worden als een schapenweide met een  
        hoogstam fruitboomgaard. De weide met schapen verwijst naar de volksbenaming   
        "schapenkoppen" die aan de inwoners van Nieuwkerken gegeven wordt. De fruitbomen  
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        verwijzen naar de talrijke appel- en peerboomgaarden die zich op ons grondgebied van  
        bevinden. 
        Het centrale grasland zal als een open, bloemrijk grasland aangelegd worden met enkele  
        solitaire hoogstam bomen. Door deze zone zal één wandelpad in half-verharding (ternair  
        mengsel) voorzien worden naar een houten brug.  Hierdoor wordt ook het bestaande  
        bosgedeelte langs deze zijde van het park vlot bereikbaar. Langsheen dit centrale pad zal ook  
        een lange picknicktafel en enkele zitbanken voorzien worden. 
        Verder worden in het grasland enkele graspaden gemaaid, zodat de hele zone doorwaadbaar  
        wordt. 
 
        De lager gelegen stukken en bestaande, deels verlandde, grachten zullen uitgegraven en  
        verbreed worden met zwak hellende oevers. Deze grachten zullen dienst doen als wadi's om  
        hemelwater op te vangen en langzaam te laten infiltreren in de ondergrond. Tevens kunnen  
        deze wadi's aanleiding geven tot spel . 
        Deze vochtige zones verwijzen naar de verschillende rootputten die Nieuwkerken rijk was. 
        Deels zal over deze vochtige zones een houten vlonderpad aangelegd worden. Op het bredere  
        stuk van dit vlonderpad zal een zitplek geconstrueerd worden. 
        De beplanting aan het extensieve grasland (bloemenweide) zal hoofdzakelijk bestaan uit  
        inheems bosplantsoen en hoogstammige bomen. Langs de uitgegraven grachten zal een rij van  
        knotwilgen geplant worden als verwijzing naar de aanplant van wilgen langs bolle akkers voor de  
        klompenmakerijen die vroeger in Nieuwkerken gevestigd waren.  
 
        Timing: 
        Eerst moet er een archeologisch onderzoek plaats hebben. Daarna wordt de aanbesteding klaar  

        gemaakt, die door de gemeenteraad moet goedgekeurd worden. De uitvoering wordt voorzien  

        voor November. 

        Voorstel doen aan de straatnamencommissie om het parkbos om te dopen in ‘ De Cleenepark’ . 

         De Vereniging Openbaar Groen werd opgericht in 2001 en heeft tot doel de gemeenten te  

         ondersteunen in hun groenbeleid.  

         Zij hebben een vademecum Harmonisch park en natuurbeheer opgesteld. Om de uitvoering  

         hiervan te vergemakkelijken hebben zij tevens technische vademecums ontwikkeld: Welke  

         boomsoorten, waar kunnen geplant worden; toegankelijkheid van parken; graslanden;  

         uitrustingen voor parken e.d. 

         Vanaf 2015 moesten ook alle gemeenten pesticidevrij zijn.  

         Er werd een Masterplan opgesteld door de planoloog, de politie, brandweer en de groendienst.  

         De stad werd onderverdeeld in zones voor intensief ( zoals bvb. De markt en het station ) en  

         minder intensief onderhoud. Ook wat betreft beplanting, aanleg en uitrusting wordt er rekening  

        gehouden met de indeling in zones. Daardoor onstaat er ook meer eenvormigheid, wat het  

        uitzicht van de stad en hopelijk ook van de randgemeenten, ten goede komt. 

3. Verslagen van de werkgroepen: 

 
Sportraad: 

De samenstelling van de raad zal helemaal herbekeken worden tegen de volgende 

legislatuur. 
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Cultuurraad: 

- De 11 juli-viering gaat door op 6 juli op het dorpsplein. Eerst wordt de nieuwe klomp 

ingehuldigd. Om 18 u start het buffet met daarna een optreden van de fanfare ‘De 

Eendracht’. Om 19.30 u officiële verwelkoming door de burgemeester, gevolgd door een 

optreden van Günther Neefs. ’s Avonds is er een optreden van ‘Plastiek’ . 

- Op 9 September is het Open Monumentendag met medewerking van de Vlasbloem, de 

scholen en de Heemkundige Kring. Er worden 2 begeleide wandelingen georganiseerd. Meer 

nieuws hierover volgt later. Aan het zorgcentrum zal er een kunstwerk geplaatst worden. 

4. Varia: 
- Op 26 juli wordt er in Nieuwkerken een zomerse wandeling georganiseerd. Inschrijven via 

de toeristische dienst. 

- De plantenbak op het dorpsplein staat op invallen. 

- Er wordt groenafval gestort langs het fietspad ter hoogte van het voetbalterrein. 

- In de Molenwegel is er een gevaarlijke zonk. 

 

          

mailto:secretariaat@nieuwkerken-waas.be

