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1 Beschrijving van het gebied 

1.1  Identificatie van het gebied 

1.1.1 Ligging 
Het park van 3,5 ha ligt centraal in de dorpskern van de gemeente Wevelgem en is een intensief gebruikt recrea-
tiegebied. In het park zelf ligt de gemeentelijke bibliotheek en het gemeentelijk zwembad ligt net op de rand van 

het park.  
In het westen sluit het park aan bij het gemeentelijk kerkhof en in het noorden vormt de spoorlijn Kortrijk-

Poperinge de grens. Op de west- en noordgrens is het park omgeven door een 2m hoge muur. 
 
Het park is permanent vrij toegankelijk. 

 
Figuur 1: situering Gemeentelijke Hovingen Wevelgem 



Parkbeheerplan Gemeentelijke Hovingen Wevelgem  7 

1.1.2 Oppervlakte 
Het gemeentelijk park heeft een totale oppervlakte van 3,50 ha. Hiervan bestaat er 0,23 ha uit gebouwen, 0,57 ha 
uit paden en verhardingen en 0,22 ha uit recreatieve infrastructuur, de rest (2,50 ha) bestaat bos, gazon, plant-
soenen en de vijver.  

1.1.3 Eigendomssituatie 
Het park is in eigendom van de gemeente Wevelgem.  
 
Het park bestaat uit volgende kadastrale percelen: 
- 647m4: omvat het volledige park met uitzondering van de gebouwen; 

- 647l4: omvat het gebouw van de bibliotheek; 
- 668e:  westelijk paviljoentje; 
- 654c:  oostelijk paviljoentje. 

 
Figuur 2: kadasterkaart van de Gemeentelijke Hovingen en omgeving 
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1.1.4 Korte typering van het gebied 
 
In het westelijk deel van het park ligt het omvangrijk laag gebouw van de bibliotheek met een toegangsweg vanaf 
het gemeentehuis.  
Ten oosten van de bibliotheek ligt een recreatiezone met een ploeterbad (buiten gebruik) en verschillende speel-
tuigen. Op de rand van deze recreatiezone bevinden zich de twee vroegere paviljoentjes.  
In de zuidoosthoek ligt de parkvijver met er rond bos en grasland. De directe omgeving van de vijver vertoont een 
sterk reliëf. Ten zuiden van deze zone is het gemeentehuis gelegen. 

In de noordoosthoek van het park bevindt zich een sanitair gebouw (buiten gebruik).  
Op de oostgrens is de historische ‘berceau’ (of loofgang) met Beuk gelegen. Net ten oosten hiervan is het gemeen-
telijk zwembad gelegen.  

 

1.1.4.1 Bestemming 

 
Figuur 3: gewestplan Gemeentelijke Hovingen en omgeving 

Het park bestaat nagenoeg volledig uit de bestemming ‘parkgebied’. Op de oostrand is een smalle strook ‘woonge-
bied’ en in de zuidoosthoek een strook met ‘openbaar nutsgebied’. Dus de ruimtelijke bestemming van het park 
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zorgt ervoor dat het zijn parkfunctie ten volle kan ontwikkelen.  

 

1.1.4.2 Beschermingsstatussen 

Binnen het park zijn een aantal historische elementen beschermd als monument (MB 3 juni 2005), zie Bijlage 1. 
Binnen de grenzen van het park zijn beschermd: de 2 tuinpaviljoentjes, de berceau, het kasteel zelf en het ijzeren 

hek (incl. poort).  
 

 
Figuur 4: beschermde monumenten binnen het park Gemeentelijke Hovingen 

 

1.1.4.3 Erfdienstbaarheden 

Er rusten geen erfdienstbaarheden op het park. 
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1.1.5 Bereikbaarheid en toegankelijkheid 

1.1.5.1 Bereikbaarheid van het park 

Openbaar Vervoer:  
Trein lijn Kortrijk-Poperinge, halte Wevelgem 
Bus: vanuit Kortrijk: De Lijn 40 Kortrijk-Menen, halte Vanackerestraat 

 
Voetgangers: 
Het park ligt op minder dan 250 m van het station van Wevelgem. 
 
Fietsers:  

Het park is goed bereikbaar met de fiets vanuit de Hoogstraat en vanuit de Vanackerestraat waar er een veilig 
fietspad aanwezig is. Aan het gemeentehuis is er een fietsenstalling aanwezig.  

 
Wagen:  
Via de N8. Tussen het gemeentehuis en het administratief gebouw ligt net op de rand van het park een parking. 
 

1.1.5.2 Toegankelijkheid van het park 

Toegangen eerste orde:  
De toegang net ten westen van het gemeentehuis is de belangrijkste toegang. Hij wordt vooral door fietsers ge-
bruikt die naar de bibliotheek gaan. Ook de toegang vanuit de parking via de achterzijde van het gemeentehuis is 

een belangrijke toegang naar het park. 
 
Toegangen tweede orde:  

De toegang aan de oostrand in het verlengde van de Hoogstraat wordt vooral door omwonenden gebruikt om het 
park te bezoeken. Aan deze ingang is er een kleine parking.  
In de noordwesthoek is er een toegang vanuit de Weggevoerdenstraat. Deze toegang voor voetgangers loopt over 
de spoorlijn en wordt vooral gebruikt door bewoners van de woonwijk ten noorden van de spoorweg.  
Op de westrand is er een toegang voor voetgangers die langs het gemeentelijk kerkhof loopt.  
 

Fietspaden: 
In het park kan op de verharde paden gefietst worden. Vooral op de toegangsweg naar de bibliotheek wordt veel 
gefietst. Op de westrand van het park loopt een fietspad dat druk wordt gebruikt om zich te verplaatsen tussen de 

N8 en de woonzones ten noorden van de spoorweg.  
 
Padenstructuur binnen het park: 
Er is een vrij intens padennetwerk in het park aanwezig.  

Er loopt een in kws-verhard pad (3 m breed) rond het volledige park, met uitzondering van de berceau waar het 
pad halfverhard is. Van het gemeentehuis naar de bibliotheek loopt er een vrij breed (± 4 m) verhard pad. Aan de 
tennisterreinen en nabij het vroegere plonsbad lopen enkele halfverharde paden (2 m breed) in dolomiet. Tussen 
de twee paviljoentjes en ten oosten en ten westen van de vijver lopen enkele onverharde paden.  
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1.2  Studie van het gebied 

1.2.1 Cultuurhistorisch overzicht  
Het park dateert van eind 19de eeuw. Voor de aanleg van het park bestond de zone uit weilanden en akkers. De 
Tolbeek werd bij de aanleg ingekokerd.  
Het kasteel en het omliggende park is ontwikkeld door de familie Van Ackere. Deze familie bezat een belangrijke 

weverij in Wevelgem en speelde een belangrijke rol in de plaatselijke politiek. In 1896 werd het groot wit heren-
huis aan de Vanackerestraat vervangen door een kasteel. Het park en de kasteelvijver bestonden toen al, wel was 
het park kleiner en liep het tot aan de twee paviljoentjes die op de uithoek van het park stonden (zie foto 3). Later 
werd het park uitgebreid tot aan de spoorweg. De paviljoentjes stonden er al voor de bouw van het kasteel in 

1896 en dateren van de periode 1886-1887. 
De berceau of ‘loofgang’ op de oostrand van het park dateert van de aanleg van het kasteel.  

In onderstaande schetsen is de toestand van het park weergegeven rond 1850 waarbij enkel de herenwoning (nr. 

1) aanwezig was en de Tolbeek nog niet was ingebuisd. De andere schets heeft de toestand rond 1886 weer met 
de uitbreiding van de herenwoning en de aanleg van de ommuring en zomerhuisjes (bron: Wibilinga, jaargang 19, 
nr. 3, 2006). 

  
Schets park en omgeving rond 1850      Schets park en directe omgeving 1886 

 
In 1954 verkocht de familie het kasteel en het park aan de gemeente. Het kasteel werd ingericht als gemeentehuis 

en het park werd opengesteld voor het publiek. Het park werd als de Gemeentelijke Hovingen benoemd. Op de 
rand van en in het park werden een zwembad, een sporthal en een bibliotheek gebouwd. Hierdoor werd het oor-
spronkelijk karakter van het park verstoord.  
 
De paviljoentjes of zomerhuisjes werden gerestaureerd in 1993. Ze hebben momenteel geen functie meer.  
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De bakstenen goten in de heuvel ten westen van de vijver zijn relicten van een schuilkelder uit WOII. 
 

 

 

foto 1 (1895): zicht op kasteelvijver gezien vanuit het kasteel 

foto 2 (1895): van paviljoenhuisje 
foto 3 (1895): van de twee paviljoenhuisjes en de –nu verdwenen- 
parkmuur die dan de grens van het park vormde 



Parkbeheerplan Gemeentelijke Hovingen Wevelgem  13 

1.2.2 Studie van de beleving en het gebruik 
Door de verschillende grotere recreatieve gebouwen die in het park aanwezig zijn, wordt een eenduidig parkgevoel 
verstoord. Gunstig is dat deze gebouwen laag zijn opgetrokken of aan de rand van het park gelegen zijn en afge-
schermd worden door een boszone.  
 

1.2.2.1 Eigenheid en aantrekkingskracht per activiteitenplek 

Kasteelvijver en boszone 
De kasteelvijver (0,08 ha) en beboste omgeving vormen één van de meest intacte delen van de Gemeentelijke 
Hovingen. Aan beide zijden van de vijver is er een sterk reliëf. In de beboste westzijde van de vijver is er een 
sterke recreatiedruk door spelende kinderen. In de andere zones in de directe omgeving van de vijver is er weinig 

recreatie. De vijver zelf heeft momenteel weinig belevingswaarde en weinig ecologische waarde. 
 

Noordelijke speelzone 
In de noordoostelijk deel van het park is er een gazonzone met verschillende recreatieve voorzieningen. Er zijn 
een zandbak, twee schommels en een klimtoestel aanwezig. Een klein stenen amfitheater zorgt voor zitplaatsen. 
De zone wordt vooral gebruikt door ouders met kinderen. De verschillende speeltuigen vertonen echter weinig 
uniformiteit en het amfitheater wordt maar weinig gebruikt. Het nabijgelegen voormalig sanitair gebouw is onder-
hevig aan vandalisme en geeft een wat afgetakelde indruk. 
 

Bibliotheek en omgeving 
Het omvangrijk gebouw van de bibliotheek en ontmoetingscentrum is door de éénlagige constructie weinig storend 

in het park. De graszones rond de bibliotheek worden weinig gebruikt (beperkt gebruik als lig- en speelweide). Het 
sinds 2008 buiten gebruik gesteld ploeterbad vlakbij de bibliotheek heeft momenteel geen functie en geeft een 
verloederde indruk.  
 

Tennisterreinen en omgeving 
De twee tennispleinen in het park worden sporadisch gebruikt maar bevinden zich in een minder goede staat en de 
afsluitingen zijn beschadigd. De graszones rond de tennisterreinen hebben geen specifieke functie en worden be-
perkt als lig- en speelweide gebruikt.  
 

1.2.2.2 Gebruiker en gebruiksdruk 

In niet georganiseerde vorm zijn de gebruikers vooral mensen uit de omliggende woonwijken die in het park ko-

men wandelen, hond uitlaten, spelen met de kinderen, …. Het park wordt ook veelvuldig door scholen gebruikt als 
ontspanningsplek.  
 
Georganiseerde activiteiten in het park: 

- Hofconcerten: in juli en augustus 1x/week een concert in de graszone net ten zuiden van de biblio-
theek waar telkens ongeveer 300 à 500 mensen op afkomen.  

- Speelpleinwerking: het park worden tijdens de paas- en zomervakantie intensief gebruikt door de 
speelpleinwerking, zo kunnen er tot 400 kinderen in het park aanwezig zijn. 
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- Jeugdverenigingen: wordt vooral tijdens de weekends gebruikt voor sport en spel. 

- Roefel (“speelparadijs in het park”). 
- Summerscreen (film en BBQ). 
- Afvalarme picknick voor de scholen. 
- Jaarlijkse BBQ voor de nieuwe inwoners. 
- Sportactiviteiten:  

 joggen (2x/week) 

 oriëntatieloop (met toelating) 
 loopwedstrijd 6de leerjaar 
 fietstocht Wibilinga (31 augustus) 
 duatlon SPW 
 … 

 
Ook de bibliotheek wordt intens bezocht (± 90.000 bezoekers/jaar). 

 
De twee tennisvelden in het park worden beperkt gebruikt: per jaar ongeveer 50 keer. 
 
Zoals blijkt is de gebruiksdruk in het park, zeker tijdens de vakantieperiodes, zeer hoog en zorgt dit onder meer in 
de boszone ten westen van de vijver voor overbetreding. 
 

1.2.3 Toegankelijkheid en herkenbaarheid toegangspoorten 
 

De hoofdtoegang is goed herkenbaar en heeft nog een historisch karakter door de aanwezigheid van een groot 
gietijzeren toegangshekken daterend van de bouw van het kasteel.  
De toegang vanuit de parking aan het gemeentehuis is minder duidelijk maar geeft wel een gevoel van open ruim-
te. Door de aanwezigheid van de kasteelvijver aan deze zijde heeft men wel een parkgevoel.  
De toegang aan de Hoogstraat is goed herkenbaar. Door de aanwezigheid van een sober sluissysteem (twee inox-
beugels geschrankt na elkaar) is de toegang beperkt tot voetgangers (en fietsers).  

De toegang vanuit de spoorweg is minder herkenbaar, er is een opening in de hoge muur die daar het park om-
geeft. Aan de ingang staan ook 2 inox-beugels. De aanwezigheid van een spoorweg-oversteekplaats levert wel een 
relatief gevaarlijke situatie op.  
De toegang aan de westrand is minder herkenbaar. Dit past echter bij de geslotenheid van de boszones, de hoge 
muur en het kerkhof die in dit deel van het park aanwezig zijn.  

 

1.2.4 Studie van de omgeving 

1.2.4.1 Relatie met de omgeving 

Het park ligt in een sterk verstedelijkte omgeving en heeft weinig connectie met de omgeving.  
De west- en noordkant zijn grotendeels ommuurd, de zuidkant wordt begrensd door een drukke baan en aan de 
oostkant is de aanwezigheid van het zwembad bepalend.  
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Vele buurtbewoners beleven het recreatiepark als 'hun achtertuin'. Dit netwerk heeft potenties op vlak van beheer, 
sociale veiligheid, ... Vooral in de vakantieperioden is er veel vandalisme. In de omgeving van het afdak is er een 
onveiligheidsgevoel, vooral na zonsondergang. Bij de beheer- en inrichtingsvoorstellen zijn transparantie en over-
zicht belangrijk. 

 

1.2.4.2 Landschappelijke opbouw van het park 

Het park werd eind 19de eeuw in belangrijke mate uitgebreid; de ommuring werd verplaatst en uitgebreid en er 
werd een berceau aangelegd. Het toen bestaande park (ongeveer tot aan de paviljoentjes) werd goed in de uit-
breiding geïntegreerd en vormde tot de jaren ’50 een landschappelijk geheel met boszones aan de randen en in 
het oostelijk deel en centraal meer open zones met solitaire bomen. Dit sluit aan bij het beeld van een Engels 

landschapspark. Bij de aanleg van het zwembad, de bibliotheek en de tennisterreinen werd de eenheid van het 

park in belangrijke mate gebroken. Het padennet werd uitgebreid en verhard. Door het inbrengen van speeltuigen, 
zandbak, ploeterbad, … kreeg een aanzienlijk deel van het park meer het karakter van een intensievere recreatie-
zone.  
 
De kasteelvijver is momenteel nog een belangrijk parkelement en is omgeven door een parklandschap. De twee 
typerende paviljoentjes in het park hebben hun functie verloren en liggen momenteel wat weggestoken. Dit geldt 
ook voor de berceau die door de bouw van het zwembad op de rand van het park is komen te liggen en momen-

teel in vrij slechte staat is.  
 

1.2.4.3 Functionele situering in ruime omgeving 

Het park heeft een belangrijke functie op gemeentelijk -maar niet op regionaal- niveau.  

De gemeentelijke bibliotheek, annex ontmoetingscentrum, in het park wordt druk bezocht en heeft een socio-
culturele functie op het niveau van de deelgemeente Wevelgem. Er is een uitbreiding van de bibliotheek gepland. 
Het park vormt het belangrijkste recreatie- en ontspanningsgebied in de dorpskern van Wevelgem.  
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1.2.5 Abiotiek 
Voor de beschrijving van dit deel werd beroep gedaan op volgende informatie:  

- de Topografische Kaart 

- de Bodemkaart van België 

- de Geologische Kaart van België 

- de Databank Ondergrond Vlaanderen (http://dov.vlaanderen.be/) 

- opmetingsplan (2009) 
 

1.2.5.1 Geologie 

Het studiegebied is gelegen in het ecodistrict ‘Pleistoceen riviervalleiendistrict’ dat de ruime valleigebieden van Leie 
en Schelde omvat.  
De belangrijkste geologische processen met betrekking tot het ontstaan van het Pleistoceen riviervalleiensysteem 
situeren zich in de eerste helft van het Quartair of het Pleistoceen (Sevenant M. et al, 2002). Tijdens de verschil-
lende ijstijden en tussenijstijden werden de ontstane erosiegeulen weer opgevuld met dekzand of rivierafzettingen 

zodat een vrij dikke (tot 30 m) Quartaire laag ontstond. 
Ter hoogte van het studiegebied bevindt zich onder deze Quartaire laag een laag van Tertiaire ouderdom, namelijk 
het Lid van Moen dat deel uitmaakt van de Formatie van Kortrijk en bestaat uit klei (zie Figuur 5).  
 

 
Figuur 5: geologische kaart van het Gemeentelijke Hovingen en ruime omgeving 

http://dov.vlaanderen.be/
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Lokale geologie 

Uit een diepteboring in de onmiddellijke omgeving van het park blijkt dat de Quartaire laag 22m dik is. Deze 
bestaat de eerste 5 m uit zand met lichte bijmenging van leem, tussen -5 m en -19 m is er leem aanwezig 

met bijmenging van klei en tussen -20 m en -22 m is er zand aanwezig (bron: DOV).  
 

1.2.5.2 Geomorfologie en actuele topografie 
 

Het reliëf in het park is niet meer natuurlijk; bij de aanleg van het park werden heel wat zones vergraven en werd 
een vijver aangelegd. Het westelijk deel is vrij vlak met een hoogteligging tussen de 19 à 21 m. Het oostelijk deel 
kent enkele vrij sterke reliëfverschillen. De vijver zelf is gelegen op 17,5 m, aan de westkant loopt het reliëf steil 

op naar 21 m. In deze zone is er erosie door overbetreding. Aan de oostkant van de vijver loopt het reliëf minder 
steil op maar is het hoogste punt gelegen op 22,2 m. De noordelijke recreatiezone is vrij vlak en ligt op ongeveer 
20 m. 
 

1.2.5.3 Bodem 
 

Bodemtypering 

De ruimtelijke spreiding van de verschillende bodemtypes in het studiegebied en nabije omgeving wordt weerge-
geven op Figuur 6.  
 
In het park zelf zijn de oorspronkelijke bodems door de aanleg van het park (graven vijver, creëren reliëf, …) sterk 

verstoord en vallen dergelijke bodems onder de kunstmatige gronden (OT). Net zoals in de omgeving vallen de 

bodems in het park ook in de categorie van de matig droge zandlemige bodems (Lca).  
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Figuur 6: bodemkaart Gemeentelijke Hovingen en omgeving 

 

Bodemkwaliteit  

Met betrekking tot de bodemkwaliteit zijn er geen gegevens beschikbaar.  

 

1.2.5.4 Hydrologie 
 

Grondwaterregime en -stroming 

De eerste 5 m van de bodems in het park en omgeving zijn zandig en vormen een watervoerende laag op de min-
der doorlaatbare lemige bodems. De vijver is voldoende diep gelegen zodat hij permanent waterhoudend is.  
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Het park is gelegen op de rand van het valleigebied van de Leie en het grondwater stroomt dan ook richting van 

de Leie.  
 

Hydrografie 

Waterlopen 
Er zijn geen waterlopen in of rond het park aanwezig.  
 
Op ongeveer 500 m ten oosten van het park ontspringt de Tolbeek die na 1,5 km al in de Leie uitmondt. Oor-
spronkelijk liep de Tolbeek ook in het oostelijk deel van het park; maar deze is bij de aanleg van het park eind 
19de eeuw ingebuisd. 

 
Vijver 

De vijver van 780 m² heeft een sikkelvorm en is permanent waterhoudend. De vijver wordt gevoed door grondwa-
ter en door run-off water van de paden en het dak van het gemeentehuis.  
 
De vijver is afgeboord met een steile betonnen rand. Ten opzichte van de bovenrand van de platen is de vijver 
1,65 m diep. Tijdens de wintermaanden loopt de vijver af en toe over. Tijdens de zomermaanden en dan zeker in 

de maanden augustus-september, staat de vijver het laagst. Het waterpeil komt dan ongeveer 1 m onder de be-
tonnen rand (de waterdiepte bedraagt dan maar 0,5 m).  
 
In een laaggelegen plek in de graszone ten noorden van de vijver is er tijdens de wintermaanden tijdelijk een on-
diepe plas aanwezig.  
 

1.2.5.5 Milieukwaliteit  
 

Oppervlaktewater 

Normaliter zijn er binnen het park geen lozingen van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater.  
 
Van de vijver zijn geen kwaliteitsgegevens bekend maar het water ziet er visueel voedselrijk uit. Er is vrij veel 
bladval in de vijver en mede door de aanwezige eenden en het (beperkt) visbestand zijn er geen waterplanten 
aanwezig.  

 
Rond 2000 werd de vijver geruimd. Onderaan de vijver bevindt zich een halfverharding zodat een ruiming vrij vlot 
kan gebeuren.  

 

Pesticidengebruik 

Er worden geen pesticiden meer in het park gebruikt.  
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1.2.6 Biotiek 
 
Het park kent een intensief beheer. In de open ruimtes zijn weinig natuurlijke vegetaties aanwezig. Er zijn grote 
oppervlaktes met intensief gazonbeheer en tot begin de jaren ’90 werden jaarlijks grote delen van het park gespit! 
De boomrijke zones in het park bestaan voor een groot deel uit aanplantingen van exoten. Deze zones werden 
minder verstoord en hebben meestal al een langere ontwikkelingsgeschiedenis.  
In Figuur 7 is het park ingedeeld in verschillende zones en werd per zone een code toegekend. 

 
Figuur 7: indeling in zones – bestaande toestand 



Parkbeheerplan Gemeentelijke Hovingen Wevelgem  21 

1.2.6.1 Gebiedsdekkende BWK-kaart 
 
Om een duidelijk zicht te hebben op de locatie en biologische waarde van biologisch waardevollere zones en na-
tuurlijkere vegetaties, werd voor het volledige park een gedetailleerde Biologische waarderingskaart opgesteld (zie 
Figuur 8). Dit betekent dat aan alle onderscheiden zones in het park één tot twee karteringseenheden werden toe-

gekend. Aan elke karteringseenheid is een vaste biologische waardering toegekend (methodiek INBO, 2004).  
 
Hieronder wordt per biotopengroep een overzicht gegeven van de aanwezige vegetaties in het park:  
 

Stilstaande wateren 

De parkvijver van 780 m² wordt gekarteerd als een zwak ontwikkelde eutrofe plas (ae-). De vijver heeft een be-

perkt belang als broedplaats voor watervogels, namelijk Waterhoen en Wilde eend. Door de minder goede water-
kwaliteit, het te groot aandeel van beschaduwing en een overtal van eenden, is er geen watervegetatie aanwezig 
is. 
 

Graslanden 

Graslanden in het park bestaan enkel uit korte gemaaide graslanden.  
 

Om een beoordeling van het aandeel gazons in het park mogelijk te maken, worden de gazons beoordeeld als 
graslanden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: 

- soortenarm gazon (hp-; biologisch minder waardevol): bestaat uit gazons die intensief worden 
gemaaid en nagenoeg geen kruiden herbergen en weinig potentie hebben om tot een waardevolle-
re vegetatie te ontwikkelen. 

- vrij soortenarm gazon (hp; biologisch minder waardevol): bestaat uit intensief gemaaid gazon met 

toch een beperkt deel kruidachtigen zoals Madeliefje, Hondsdraf, Witte klaver, … Kunnen mits een 
aangepast beheer ontwikkelen naar interessantere vegetaties.  

De gazons worden vanaf begin mei minstens tweemaal per maand gemaaid. Het maaisel wordt meestal afgevoerd.  
 
Het gazon ten oosten van de vijver (g2) loopt steil af en is gevoelig voor erosie. Er is een minder gesloten grasmat 
aanwezig en het is wat vochtiger zodat soorten als Gewone brunel er algemeen voorkomen. Dit gazon heeft poten-
tie om mits een aangepast beheer te ontwikkelen naar een interessantere vegetatie.  

Het gazon van de noordelijke speelzone (g3) is weinig soortenrijk en heeft onder meer door het recreatief gebruik 
minder potentie om te evolueren naar een soortenrijker gazon. Wel bevindt er zich net ten oosten van het speel-
tuig een natte plek die kan ontwikkeld worden als zone voor vochtminnende vegetaties. 

 
Het gazon rond de bibliotheek (g4) en de gazons rond de tennisterreinen (g6 en g7) zijn minder waardevol. Ze zijn 
soortenarm, maar hebben wel enkele zones met vrij veel Madeliefjes.  
 

In enkele gazons zijn solitaire bomen aangeplant (deels te bestempelen als bomenweide). Zo staan er in gazon g4 
verschillende zwaardere Beuken en Platanen. In gazon g6 staan er verschillende dikke Platanen, verder ook Es-
doorn, Beuk en Tamme paardenkastanje. In gazon g7 zijn de bomen jonger en staat er o.a. Catalpa, Haagbeuk, … 
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Figuur 8: gedetailleerde Biologische waarderingskaart (toestand 2009) 
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Bossen 

Ongeveer 1/3de van het park bestaat uit “bos”. Het betreft veelal bestanden gedomineerd door jongere bomen en 
met aangeplante exoten in de struiklaag. De kruidlaag is weinig ontwikkeld. Dikwijls ontbreekt ze ofwel wordt ze 
gedomineerd door bodembedekkers als Klimop.  

 
In de iets beter ontwikkelde bestanden, die zich vooral op de randen van het park bevinden, domineert in de 
boomlaag vooral Gewone esdoorn, die er ook volop verjongt. Paardenkastanje is nog algemeen aanwezig. In enke-
le bestanden (oa. b15, b7) zijn er vrij zware exemplaren aanwezig. Minder frequent voorkomend zijn de soorten 
Acacia, Haagbeuk, Tamme kastanje en Zomereik. Over het volledige park zijn heel wat soorten bomen aangeplant 
die meestal maar in één of enkele exemplaren voorkomen. Dit is onder meer het geval voor Zweedse meelbes 

(b5), Zilverlinde (b13), Tulpenboom, … 
 

De struiklaag in de meeste bestanden is weinig ontwikkeld en aangeplant. Sneeuwbes is de meest voorkomende 
soort en domineert in heel wat bestanden. Minder voorkomend zijn soorten als Laurierkers, Hulst, kornoelje, Ligus-
ter, Hazelaar, meidoorn, Vlier, Sering, … Bestanden met een beter ontwikkelde en meer natuurlijke struiklaag be-
vinden zich op de rand van het park, vooral dan in de bestanden b10 en b11. 
 

De kruidlaag in de meeste bosbestanden is beperkt tot bodembedekkers. Vooral (Ierse) klimop is in veel bestan-
den over grote oppervlaktes aanwezig. Ook andere exoten als Bonte gele dovenetel, Schijnaardbei, Grote maag-
denpalm, … komen voor en breiden zich verder uit. Typerende bos(rand)planten als bijvoorbeeld Look-zonder-look 
komen maar weinig voor en zijn dan vooral opnieuw beperkt tot de bestanden b10 en b11. In de noordrand van 
b11 komt een kleine populatie van de oud-bosplant Bosanemoon voor.  
 

In enkele bestanden is er door een te sterke recreatiedruk nagenoeg geen kruidlaag meer aanwezig. Dit is vooral 

het geval in bestand b3, een bestand dat gebruikt wordt als speelzone. 
 
Gezien de aanwezige bodem (zandleem) en de samenstelling van de struik- en kruidlaag kunnen de meeste be-
standen geclassificeerd worden onder het bostype ‘Eiken-Haagbeukenbos’. In natuurlijkere bossen domineren hier 
normaal Zomereik, Haagbeuk, Gewone esdoorn, … en is de struik- en kruidlaag gevarieerd. Door het ontbreken 
van een goed ontwikkelde struik- en kruidlaag zijn de bosbestanden in het park een verarmde vorm van Eiken-

Haagbeukenbos (qa-).  
 
Collectie parkbomen 

Bij de aanleg van het park werden heel wat verschillende soorten bomen aangeplant en is er een vrij waardevolle 

collectie parkbomen aanwezig.  
 
In totaal zijn er ongeveer een 60-tal soorten bomen in het park aanwezig. Er zijn in het park heel wat bomen aan-

wezig die ouder zijn dan 100 jaar. Het betreft onder meer Witte en Rode paardenkastanjes, Beuken, Haagbeuken, 
Platanen, de Treurbeuk aan het hekken, een Moerascypres (omtrek ± 2,5m), een Atlasceder, …  
 
Bijzonder in het park zijn ook de cultuurvormen van verschillende boomsoorten, zo onder meer de Ingesneden 
Haagbeuk (Carpinus betulus ‘Incisa’), Varenbeuk (Fagus sylvatica ‘Asplenfolia’), …  
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foto: blad van de vrij zeldzame cultuurvorm Eikbladige Haagbeuk 

 
In de folder ‘Bomenpad Gemeentelijke Hovingen” (uitgave Gemeentebestuur Wevelgem) is een lijst met aanwezige 
bomen en een kaartje met situering weergegeven.  
 

Voor het opmetingsplan werden alle bomen (in totaal 392 ex.) met een omtrek vanaf 0,5 m opgemeten (zie Figuur 
9). Van 227 bomen in het park is een VTA-controle uitgevoerd (zie Tabel 3.1).  
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 Figuur 9: situering van bomen >0,5 m omtrek (toestand 2009) 
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Bij het verder beheer van het park is het belangrijk om de nodige aandacht aan de oude en interessante bomen te 
besteden.  
 

Aanplantingen 

Vooral langs de paden en rond de bibliotheek zijn er plantsoenen met sierstruiken en -bomen die bestaan uit uit-
heemse soorten. De struiklaag bestaat meestal uit bodembedekkers zoals Cotoneaster. Deze aanplantingen wer-
den gekarteerd als zwak ontwikkelde aanplant (n-). 
 

Urbane gebieden 

In het park bestaan de urbane gebieden (uv) uit het wegennet, parkings, gebouwen, intensieve recreatieve zones 

(vb. het tennisterrein), …  
 
Tabel 1: overzicht van de verschillende biotopen 

 eenheden opp percentage 

Vijver ae- 0,078 ha 2% 

Graslanden    

- soortenarm gazon hp- 1,117 ha 32% 

- vrij soortenarm  hp 0,100 ha 3% 

Bossen    

- “eikenbos-haagbeukenbos” qa(-) 1,070 ha 31% 

Aanplanten    

- zwak ontwikkeld (plantsoenen) n- 0,0977 ha 3% 

Urbane gebieden (gebouwen, recrea-
tie-infrastructuur, paden) 

uv, weg 1,023 ha 29% 

Totaal: 3,487 ha 100% 

1.2.6.2 Flora  
Tijdens de zomer 2009 werd de flora in de verschillende zones van het park geïnventariseerd. In Bijlage 2 is een 
soortenlijst met de in 2009 aangetroffen hogere planten die er van nature aanwezig zijn of verjongen. 
 
Oudbosplanten 

Gezien het park niet meer dan 150 jaar oud is en er heel wat ingrepen zijn gebeurd, heeft er zich nog maar weinig 

een bosvegetatie kunnen ontwikkelen. Toch is er nog een relict van de oud-bosplant Bosanemoon aanwezig in de 
noordwesthoek van het park.  
  
Probleemsoorten 
Het aantal probleemsoorten of agressieve exoten die in het park voorkomen zijn beperkt tot enkele soorten. In de 
bosstroken zijn Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers beperkt aanwezig en gaan ze niet domineren. Sneeuw-

bes is wel talrijk aanwezig en breidt zich geleidelijk uit. 
 
In de kruidlaag kunnen soorten als Bonte gele dovenetel zich verder uitbreiden.  
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De grote dichtheid aan (bastaard)eenden zorgt voor een vrij sterke bemesting van de vijver en aangrenzende ga-
zons.  
 

1.2.6.3 Fauna 
De gegevens met betrekking tot de fauna in het park zijn beperkt en werden tijdens de terreinbezoeken in 2009 
verzameld.  
 

Broedvogels 

Per soortengroep komen volgende broedvogels voor in het park: 
 

Watervogels 

Wilde eend, en vooral de bastaardvorm ervan, komt met verschillende koppels tot broeden aan de kasteelvijver. 
Jaarrond zijn er een 30-tal eenden aanwezig. Ook komt er een koppel Waterhoenen tot broeden. 
 

Roofvogels 
Mogelijks komt er een koppel Sperwer tot broeden in het park.  
 
Zangvogels 
De zangvogels worden ingedeeld volgens volgende ecologische groepen: 
 

- soorten van loofhout met binding aan oude, holle bomen: door het ontbreken van grotere delen bos en de be-

perkte aanwezigheid van oude bomen is het aandeel van dergelijke vogels beperkt. Toch komen verschillende 
soorten die gebonden zijn aan ouder loofbos tot broeden: Grote bonte specht, Groene specht, Spreeuw, ….  
- soorten van loofhout zonder binding aan oude, holle bomen en van struwelen: zijn allen algemene broedvogels 
die met verschillende koppels in het park broeden. Werden aangetroffen: Boomkruiper, Zwartkop, Houtduif, Merel, 
Zanglijster, Roodborst, Vink, Heggenmus, Tjiftjaf, Koolmees, Pimpelmees, Winterkoning, Ekster, …. 
 

De broedvogels in het park zijn allen in Vlaanderen algemene tot zeer algemene broedvogels. 
 

Zoogdieren 

Er zijn maar weinig gegevens over zoogdieren in het park bekend. 
 

Er werden twee soorten vleermuizen in het park vastgesteld (gegevens E. Naeyaert), namelijk Gewone dwerg-
vleermuis en Ruige dwergvleermuis. Zeker deze laatste soort is minder algemeen en komt in de late zomer vanuit 
Oost-Europa afgezakt om hier te overwinteren in holtes van oude bomen.  
In de ingerichte ijskelder werden nog geen overwinterende vleermuizen vastgesteld. 
 

Amfibieën 

Bruine kikker werd in de omgeving van de vijver waargenomen en waarschijnlijk komt ook wel Gewone pad voor 
in het park. 
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2 Beheervisie 

2.1  Waardering bepalen 

2.1.1 Draagkracht van het park in relatie met het gebruik 

Het park is nagenoeg de enige groene zone in het centrum van Wevelgem en kent een intens gebruik als recrea-

tiegebied voor omwonenden en een bijzonder intens gebruik voor georganiseerde activiteiten als spelen, sporten, 
evenementen, … Het park is een 19de eeuwse lusttuin en eigenlijk niet voorzien voor dergelijk intensief gebruik. Dit 
leidt onder meer op verschillende plekken tot overbetreding met het verdwijnen van vegetatie (zo onder meer in 

de boszone ten westen van de vijver).  
 

2.1.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
 
Bereikbaarheid 
Het park is goed bereikbaar op gemeentelijk niveau. Het ligt vlakbij stopplaatsen voor openbaar vervoer (bus) en 
is goed bereikbaar voor fietsers en wandelaars. Bij de noordwestelijke toegang is er wel een beperkt veiligheids-

probleem omdat de spoorweg daar moet worden gekruist. 

Het park zelf is in principe enkel toegankelijk voor fietsers op de weg naar de bibliotheek. De bibliotheek dient 
toegankelijk te zijn voor dienstvoertuigen. Over diezelfde weg kan de bevoorrading van de evenementenweide 
gebeuren. 
 
Parkeren 
De huidige parking voor auto’s tussen het gemeentehuis en het administratief centrum blijft behouden en verze-

kert voldoende parkeerruimte in de toekomst. Ook is er aan de oostelijke ingang een overdekte fietsenstalling 
aanwezig.  
Aan de evenementenweide en aan de noordrand van het gemeentehuis worden halfverharde parkeerplaatsen 
voorzien voor vrachtwagens die maar tijdelijk deze plaatsen mogen gebruiken. 
 

Integrale en inclusieve toegankelijkheid  

Integrale en inclusieve toegankelijkheid en bruikbaarheid voor iedereen is een basisvoorwaarde voor het park. De 

paden (gestabiliseerd steenslag en de dienstweg in kws) zijn toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. 

Voor blinden en slechtziende zal op cruciale plaatsen een markering voorzien moeten worden. 
 
De toegangen 
Het park is op verschillende plaatsen toegankelijk. Op de toegang van op de parking tussen het gemeentehuis en 

het administratief centrum na, zijn alle toegangen goed gedimensioneerd en passen ze in de sfeer van het park. 
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Ze laten toe om het park vanuit alle omgevende wijken te betreden.  

Van op de parking tussen het gemeentehuis en het administratief centrum betreden bezoekers het park via een 
grote dolomietverharding met weinig beeldkwaliteit. Deze plek moet worden aangepakt om ook van op de parking 
een volwaardige, aantrekkelijke toegang te creëren. 
 
Padennetwerk in het park 
Het padennetwerk in het park is goed ontwikkeld. De rondgang met de verschillende toegangen zorgt voor een 

goede ontsluiting. De paden zijn echter overgedimensioneerd en lopen op sommige plekken te dicht bij de bomen. 
De asfaltverharding doet afbreuk aan de beeldkwaliteit en de parksfeer en wordt beter vervangen door een half-
verharding.  
In de centrale boszones in de omgeving van de kasteelvijver is meer nood aan een duidelijke en coherente paden-
structuur. De oudere beboste delen van het park lenen zich enkel tot een laagintensief gebruik en dienen beter te 

worden uitgerust met een (niet-verharde) padenstructuur. Het accent ligt op sturing van het gebruik niet op het 
verbod. 

Een bijkomende dienstweg (halfverharding 160cm en tot 4m betongrasdallen) die de bibliotheek en de evenemen-
tenweide bediend is nodig. Er worden enkele graspaden voorzien die de speelnatuurzone en de evenenmentenwei-
de verbinden met omliggende verhardingen.  
 

2.1.3 Activiteiten en evenementen in het park 

In het park kunnen overbetreding van sommige zones door spelende kinderen en de weinig gebruikte tennisterrei-
nen als knelpunten worden aangehaald. Er zijn ook weinig rustzones.  

 

2.1.4 Beeldkwaliteit 

Het park is op sommige plaatsen vrij grondig gewijzigd sinds eind 19e eeuw. Door het verwijderen van enkele niet 
oorspronkelijke elementen als de tennisterreinen en het ploeterbad, wordt het oorspronkelijke beeld beperkt her-
steld.  
De berceau die momenteel in belangrijke mate is gedegradeerd en wat verscholen ligt, moet worden hersteld en 
opnieuw meer zichtbaar gemaakt worden. Een betere ruimtelijke integratie van de zone tussen de berceau en het 
zwembad is wenselijk. 

De vijver wordt eveneens meer zichtbaar gemaakt en de beeldkwaliteit zal door een meer natuurrijkere beplantin-
gen vergroten. De onderbegroeiing van de heuvel ten westen van de vijver wordt hersteld. 

De toegangszone vanuit de parking tussen het gemeentehuis en het administratief centrum heeft weinig beeld-
kwaliteit en dient omgevormd te worden tot een volwaardig toegangsplein. 
Het centrale paviljoen is niet goed zichtbaar. Door het struikenmassief er rond wat te dunnen kan het meer zicht-
baar gemaakt worden. 

Bij de uitbreiding van de bibliotheek is er deels een eerste verdieping gepland. Het is belangrijk dat dit goed in de 
omgeving wordt geïntegreerd. 
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2.1.5 Sociale veiligheid 

Het park kan niet worden afgesloten. Op sommige plaatsen is er vandalisme. Door herinrichting van enkele park-
zones en het verwijderen van het sanitaire gebouwtje in de noordoosthoek wordt gestreefd naar een betere sociale 
mix en toename van de sociale controle. 

2.1.6 Beheer  

Het historisch referentiebeeld van een keurig en strak onderhouden parkdomein is door het huidig openbaar ge-
bruik minder van toepassing. Om de bomencollectie te behouden is er nood aan verjonging en heraanplanting Ook 
de open zones met grasland, struweelranden en vijver vragen om eenmalige beheeringrepen.  

De problematiek rond het bomenbestand in de omgeving van de spoorweg dient gefaseerd aangepakt te worden. 

We dienen ernaar te streven dat na verloop van een aanvaardbare periode het bomenbestand voldoet aan de be-
staande regelgeving aangaande de plantafstanden van bomen langs spoorwegen.  

2.1.7 Ecologische waarde 

De oude parkbomen vormen ecologisch het meest waardevolle onderdeel van het park. Enkele kleine zones gras-
land, het schermgroen aan de rand van het park en de parkvijver hebben potentie tot ecologische opwaardering. 
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2.2  Doelstellingen afwegen en formuleren 
In dit hoofdstuk worden streefbeelden (beheerdoelstellingen) en inrichtingsvoorstellen geformuleerd. Het gaat om 
het bepalen van waartoe het beheer en de inrichting van alle parkzones moet leiden en dit voor een periode van 
20 jaar. 

 
Er worden doelstellingen op drie niveaus geformuleerd:  
- Doelstellingen voor het park als geheel 
- Beleidsmatige doelstellingen 

- Thematische doelstellingen 

 

2.2.1 Doelstellingen voor het park als geheel  
De missie van het gemeentelijk park kan als volgt omschreven worden:  

Een openbaar park in het centrum van Wevelgem met een belangrijke recreatief-sociale functie in een 

historisch kader en groene omgeving.  

 

Het park is de belangrijkste groenzone in de dorpskern van Wevelgem. Ondanks zijn beperkte oppervlakte van 3,5 
ha heeft het park heel wat functies zoals wandel- en rustgebied, natuurzone, speelzones, dienstverlening (biblio-
theek), evenementen, … Om de waarden van het park op langere termijn te kunnen behouden, is het belangrijk 

dat die verschillende functies harmonisch op elkaar worden afgestemd en er een duurzaam beheer wordt gevoerd. 
 
De kernactiviteiten in het park Gemeentelijke Hovingen zijn: 

 

- Zachte ontspanning met respect voor de aanwezige parkwaarden (vb. historisch patrimonium, natuur-
waarden) 

- Dienstverlening naar de burgers door aanwezigheid bibliotheek 

- Spelen met en in natuur, speels leren 

- Zorgzaam genieten van het historisch patrimonium (vb. de paviljoentjes, waardevolle parkbomen)  

- Eenmalige grotere evenementen 

 

2.2.2 Beleidsmatige doelstellingen  
De beleidsmatige doelstellingen die vanuit de gemeente Wevelgem worden vooropgesteld zijn o.a.:  
 

- het aanbieden van een rust-, speel- en ontspanningsruimte voor de inwoners in een aangename, kwaliteits-
volle en veilige omgeving;  

- het aanbieden van ruimte voor jaarlijkse eenmalige grotere evenementen;  

- het behoud van de historische elementen in het park; 
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- integratie van bestaande kunst in het park; 

- toegankelijkheid ook voor mensen met een handicap. 
 

2.2.3 Thematische doelstellingen 
 

2.2.3.1 Doelstellingen m.b.t. de economische functie  
 
In het gemeentelijk park worden geen directe economische doelstellingen nagestreefd. De huidige invulling is ge-

richt op dienstverlening en ontspanning in de publieke ruimte.  
Wel zijn er jaarlijks eenmalige activiteiten met een commercieel karakter (festival, wielerkoers) die gebruik maken 

van het park. Aan de evenementenweide en aan de noordrand van het gemeentehuis worden halfverharde par-
keerplaatsen voorzien voor vrachtwagens die maar tijdelijk deze plaatsen mogen gebruiken. 
 
Bij het kappen van bomen kan er een beperkte economische opbrengst zijn. 

 

2.2.3.2 Doelstellingen m.b.t. de ecologische functie 
 
De biodiversiteit van het park is eerder beperkt maar er zijn potenties om deze kwaliteiten te behouden en verder 

te ontwikkelen.  
 

 Een belangrijke basisdoelstelling is het versterken van de globale biodiversiteit van het park: de ont-

wikkeling en beheer mogen niet leiden tot een achteruitgang van de biodiversiteit. Deze diversiteit is voor-
namelijk gelegen in de collectie parkbomen gesitueerd, maar zijn ook in de gazons nog relicten met minder 
algemene plantensoorten aanwezig, komen in de boszones heel wat (zang)vogels tot broeden, gebruiken 
vleermuizen het park als foerageergebied, …  

 
 In verschillende parkboszones wordt gestreefd naar een meer natuurlijk boskarakter met een struiken-

ondergroei en kruidlaag. De afwisseling tussen transparante parkboszones met recreatieve nevenfunctie en 
eerder natuurlijke boszones met schermfunctie verhoogt de aantrekkelijkheid van het domein. Beheer-
maatregelen worden steeds afgetoetst t.a.v. het cultuurhistorisch parkkarakter. Aandachtspunten vanuit 
duurzaam bosbeheer zijn o.a.  

o Gebruik van inheemse soorten voor het versterken van de natuurlijke ondergroei; hierbij zal in be-

paalde boszones een deel van de cultivars vervangen worden door inheemse soorten met echter 
respect voor het parkkarakter;  

o Behoud van de relictpopulatie Bosanemoon die een oud-bosplant is;  
o Snoeien van de randen van de natuurlijke boszones met schermfunctie beperken  
o In toom houden van exoten als Sneeuwbes en indien nodig bestrijden van Am. eik;  
o Instellen van een zone met hakhoutbeheer van Haagbeuk;  

o Natuurlijke verjonging van gewenste soorten boven aanplanting, een uitzondering hierop zijn de 
parkbomencollectie; 
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 Soortenbescherming: door in het park maximaal oude bomen te behouden, blijven er geschikte verblijf-

plaatsen voor vleermuizen en holenbroeders (spechten, Boomklever, …). Het natuurvriendelijker inrichten 
van de vijver zal ook ten gunste zijn van amfibieën (Bruine kikker, Gewone pad, …).  

 
 Ecologisch beheer en natuurontwikkeling in parkgedeelten:  

o Herinrichting van de parkvijver met het verzachten van een deel van de oevers en aanbrengen van 
oeverplanten.  

o Verbeteren van de waterkwaliteit door slibruiming en beperken van tamme watervogels en vissen;  
o Uitvoering en fasering van het beheer beter afstemmen op de aanwezige natuurwaarden (bv. ge-

differentieerd maaien i.f.v. soortenrijke gazons); 
o Maximaal behoud van oude bomen; 
o Meer laten ontwikkelen van kruidlaag onder de boomgroepen en inbrengen van stinzenplanten. 

 

2.2.3.3 Doelstellingen m.b.t. de sociale en de educatieve functie  
 
Bij de gedeeltelijke herinrichting van het park wordt er met de behoeften van de verschillende bevolkingsgroepen 
(ouderen, kinderen, jeugdbewegingen, mensen met een handicap, verenigingen…) rekening worden gehouden. Zo 
wordt in het noordoostelijk deel van het park speelnatuur voorzien die aantrekkelijk is voor jongeren. In de zone 

van het voormalig ploeterbad wordt er een rust- en ontspanningsplek voorzien terwijl ook de zone van de voorma-
lige tennisterreinen als zit- en speelplek zal dienen. Er wordt aandacht besteed aan intergenerationeel contact. Zo 
zijn er bij elke activiteitenzone voldoende rust en zitmogelijkheden. De intensief gebruikte ruimten moeten uitno-
digen tot mogelijk contact tussen alle groepen in de maatschappij maar geen dwingend contact opleggen.  
Vanuit deze doelstelling kan het wenselijk zijn ook bewoners, verenigingen, scholen en lokale jeugdgroeperingen 

te betrekken bij de toekomst en het beheer van dit domein.  
 

De kleinschaligheid en sterke doorweving met paden en andere infrastructuur vragen een afstemming op de recre-
atieve gebruiksdruk. Er moet afwisseling gecreëerd worden tussen intensief gebruikte zones en extensief gebruikte 
zones. Gezien de beperkte bosoppervlakte en de kleinschaligheid is er geen ruimte om in dit park een speelboszo-
ne te ontwikkelen. De oudere beboste delen van het park lenen zich enkel tot een laagintensief gebruik en dienen 
beter te worden uitgerust met een (niet-verharde) padenstructuur. Om de speeldruk weg te halen van de oudere 
beboste delen, wordt een aantrekkelijke speelnatuurzone ingericht. Het accent ligt op sturing van het gebruik niet 

op het verbod.  

Er is een uitbreiding van de bibliotheek voorzien met onder meer het plaatsen van deels een eerste verdieping. De 
uitvoering is voorzien voor de periode 2013-2014. 

2.2.3.4 Doelstellingen m.b.t. de cultuurhistorische en landschappelijke functie  
 
Een belangrijke doelstelling voor het parkdomein is het behoud en herwaardering van de kenmerkende parkstruc-
turen en beschermde parkelementen:  

o De aandacht bij het levend erfgoed gaat in belangrijke mate uit naar het optimaal beheer van de park-
bomencollectie; 

o Het bijzonder waardevol landschappelijk en cultuurhistorisch element is de loofgang of berceau die aan 
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dringende restauratie en herwaardering toe is.  

o De twee zomerhuisjes, de ommuring en het ijzeren hekken zijn parkelementen uit de periode 1886-
1895 en worden optimaal onderhouden. De zomerhuisjes worden vrijgesteld zodat ze visueel beter tot 
hun recht komen. 

o Het verwijderen van enkele parkvreemde elementen (o.a. voetbad, tennisterreinen) zullen de land-
schappelijke kwaliteit van het park verhogen. 

o de aanwezige kunstwerken (o.a. kikker in vijver en vlaskorrel aan bib) blijven behouden. Het kunst-

werk van de vlaskorrel kan worden geïntegreerd in de ‘lees- en kunstkamer’ en voor het kunstwerk de 
‘kikker’ kan het contact met het water van de parkvijver worden verbeterd. 

 

2.2.3.5 Doelstellingen m.b.t. milieubeschermende functie  
 
In het huidig kader vormt de groene kern in het centrum van Wevelgem vooral een auditieve en visuele buffering 
van de leefomgeving. Bossen staan bekend om hun luchtzuiverend (afvang van stof en chemische polluenten) 
vermogen en de mogelijkheid om CO2 op te slaan en zuurstof te produceren. Een van de doelstellingen is om de 
milieukwaliteit binnen het domein te verbeteren door knelpunten m.b.t. afval, hinder en vervuiling weg te saneren 
(o.a. slibruiming vijver, zwerfvuil,  …). Zoals nu reeds het geval is, worden er ook in de toekomst geen pesticiden 
in het park gebruikt. 

Bij herinrichting van de bibliotheek is het aangewezen om het regenwater op te vangen en een overloop te voor-
zien naar de parkvijver. 
 

2.2.4 Beeldkwaliteitsplan  
 
Het beeldkwaliteitsplan per zone geeft de belangrijkste éénmalige ingrepen weer. Hieronder volgt een tekstuele 
bespreking van de voornaamste zones: 

 
Onthaalplein achter het gemeentehuis 
De grote dolomietvlakte wordt omgevormd tot een volwaardig toegangsplein met drie grote grasbulten met 
zitrand. Deze zone fungeert als een ontvangstplek voor de mensen die het park bezoeken. Een deel van het gazon 
wordt verstevigd met betongrasdallen. Er blijft voldoende plaats over tussen het gemeentehuis en het onthaalplein 
om tijdelijk vrachtwagens te kunnen parkeren. 
 

Vijver 

De vijver krijgt een zachtere oever met oeverbegroeiing. Een deel van de bomen aan de westkant worden terug-
gezet waardoor er meer licht op de vijver zal vallen. Het talud aan de oostkant van de vijver wordt iets meer oost-
waarts verlegd zodat er een breder vlak deel met gazonpad ontstaat tussen het talud en de vijver wat de bele-
vingswaarde ervan ten goede zal komen. Op het talud worden kleine speelaanleidingen aangebracht.  
 
Centrale bosdeel 

Dit deel van het park wordt tijdelijk afgesloten zodat het de kans krijgt te herstellen van de grote recreatiedruk die 
het te verduren kreeg. Bomen met een stamomtrek van <1 m worden teruggezet, voor de aanwezige Haagbeuken 
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is dit minder dan 0,5 m omtrek. Daarna worden Haagbeuk, Zomereik en Hazelaar in dicht plantverband aange-

plant in de open plekken. Het centrale paviljoen wordt beter zichtbaar gemaakt door het struikenmassief er rond te 
dunnen. 
 
Noordelijke recreatiezone 
De noordelijke recreatiezone wordt een stukje speelnatuur. Het bestaande sanitaire gebouwtje en de luifel worden 
verwijderd. De zandbak, de schommel en het amfitheater blijven behouden. Er worden twee speelheuvels opge-

worpen (waarvan een het amfitheater omvat). Zowel op het gazon als op de heuvels worden verschillende speel-
aanleidingen voorzien (vb. boomstammenmikado, wilgenhut, overstapreeksen...). Verspreid over het grasveld 
komen enkele zitplateaus. Nieuwe struwelen in de directe omgeving van de recreatiezone en extensief beheerd 
grasland (met natte zone) achter de heuvels brengt de natuur dichterbij. Er komt ook een ontmoetingspleintje 
(gestabiliseerde steenslag) met betonnen zitelementen en een fietsenstalling. Aan de rand van het plein komt een 

betonnen basketpleintje. 
 

Lees- & kunstkamer bij de bibliotheek 
Aan de ingang van de bibliotheek komt een volwaardig inkomplein met een luifel en verschillende zitbanken en 
ligzetels. Het ‘kamergevoel’ wordt gecreëerd versterkt door de haag die het betonnen plein omringt. Er is ruimte 
voor kunst en ontspanning (speelse fontein, petanque). Voor de vele bibliotheekbezoekers is een uitgebreide fiet-
senstalling voorzien. 
 
Evenementenweide 

Op de plek waar nu de tennisterreinen liggen, komt een grote evenementenweide. Deze is deels afgeboord met 
een lange zitbank. Er worden drie podia voorzien en enkele zit- en speelelementen. De bevoorrading van de eve-

nementenweide gebeurt via een dienstweg die tevens dienst doet als wandelpad (halfverharding 160 cm en tot 4m 
betongrasdallen). Via deze dienstweg kan men ook tot bij de achteringang van de bibliotheek komen. 
 
Natuurrijke rondgang 

Om de kwaliteit van de rondgang te verhogen wordt de bestaande 3 m brede KWS-verharding vervangen door een 
halfverharding van 2,5m breed. De soortendiversiteit van de struik- en de kruidlaag aan de rand van het park 
wordt verhoogd door introductie van inheemse soorten en een selectief beheer. Voor een meer natuurlijke uitstra-
ling worden de struiken niet in haagvorm gesnoeid. Om de belevingswaarde van de rondgang te vergroten worden 
op verschillende plekken langs het pad, groepen stinzenplanten en andere aantrekkelijke bos(rand)planten aange-
plant.  
 

Berceau 

De berceau wordt terug in ere hersteld en krijg meer ruimte. Binnen een straal van vier meter rond de berceau 
worden geen houtige soorten getolereerd (ruigtekruidenbeheer) en binnen een straal van 10 meter worden de 
houtige soorten in een hakhoutbeheer genomen.  
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3 Beheerrichtlijnen en fasering 
De verschillende maatregelen en het tijdstip van uitvoering tijdens de planperiode (tot 2030) zijn weergegeven in 
Tabel 1 Beheermaatregelen. 

3.1 Landschapsbeheermaatregelen  
Volgende maatregelen dragen bij het herstel en behoud van de landschappelijke functie van het domein:  
 
Behoud van de dendrologische collectie 

Het parkbomenbestand in het park met heel wat dikke bomen en minder algemene cultuurvormen, is één van de 
belangrijkste landschapselementen. De diversiteit van de collectie wordt behouden en opgewaardeerd door her-
aanplanten van solitaire parkbomen en boomgroepen en door het uitvoeren van noodzakelijke beheerwerken (zie 
verder bij bomenbeheer). 
 
Herinrichten parkvijver 

Het verzachten van de oevers van de parkvijver waardoor de vijver landschappelijk beter in het park zal worden 
geïntegreerd. Zie verder bij vijverbeheer.  
 
Herinrichten zone achter gemeentehuis 
Een deel (ong. 250 m²) van de dolomietzone achter het gemeentehuis wordt vervangen door een visueel meer 

aantrekkelijke zone met gazon en zitplaatsen (grasbulten met een zitrand). Tussen deze gazonzone en het ge-
meentehuis blijft voldoende plaats om tijdelijk vrachtwagens te kunnen parkeren. Twee bestaande Abies worden 

hiertoe gerooid. Een deel van het gazon wordt verstevigd met betongrasdallen.  
 
Het versmallen van de paden 
Om het natuurlijk uitzicht van het park te verhogen, wordt het buitenste pad over 450 m versmald tot 2,5 m 
breedte en wordt de KWS-verharding vervangen door een halfverharding. Zie verder bij beheer infrastructuur. 
 
Het verwijderen van de tennisterreinen 

Een belangrijke maatregel in het deels landschappelijk herstel van het park is het verwijderen van de aanwezige 
tennisterreinen. Deze zone van 0,14 ha wordt omgevormd tot een evenementenweide. 
 

Herinrichten noordelijke recreatieve zone 
De noordelijke recreatieve zone wordt helemaal opgefrist. Het gebouwtje met de toiletten en de luifel worden af-
gebroken. Er worden twee speelheuvels opgeworpen en verspreid over de heuvels en het gazon worden verschil-

lende speelaanleidingen voorzien. Het amfitheater wordt opgenomen in een van de speelheuvels.  
Er komt ook een ontmoetingsplein (gestabiliseerde steenslag) met betonnen zitelementen en een fietsenstalling. 
Aan de rand van het plein komt een betonnen basketpleintje. 
 
 

De bestaande elementen worden verder 
geïntegreerd in de zone met speelnatuur 

Het gebouwtje wordt afgebroken en wordt 
er een zone met speelnatuur ontwikkeld 
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3.2 Beheer van cultuurhistorische elementen 
 
Restauratie van de loofgang of berceau 
De meer dan 100 jaar oude berceau is dringend aan restauratie toe. Op heel wat plaatsen zijn er gaten gevallen in 

de gang met Beuk en is een groot deel van het ijzerwerk in slechte staat of verdwenen. De restauratie van de his-
torische loofgang is naast het herinrichten van enkele zones één van de belangrijkste maatregelen in het park. 
 
De restauratie dient met de nodige voorzichtigheid en expertise te gebeuren. De belangrijkste maatregelen zijn: 
 
- het herstel van het boogvormig ijzerwerk; 

- bijsnoeien van de bestaande Beuken; 

- heraanplant met Beuken; 
- opvolgen aanplant en bijsnoeien. 
 
Vooral het snoeien van de bestaande Beuken dient met de nodige omzichtigheid te gebeuren en moet over ver-
schillende jaren worden gespreid. 
 
Om de loofgang voldoende licht te geven en landschappelijk te accentueren wordt aan de westzijde over een 

breedte van 4 m alle struiken verwijderd en wordt deze strook ook vrij gehouden. 
 
In een strook van 10 à 12 meter ten westen van de loofgang worden alle bomen afgezet (nagenoeg enkel Es-
doorn). Deze strook wordt als hakhout beheerd die om de 6 à 8 jaar wordt afgezet. 

 
Aan de oostzijde van de berceau kunnen in een strook van minstens 10 m geen opgaande bomen groeien. Een 

betere landschappelijke inpassing van de berceau in de oostelijke zone is wenselijk. 
 
Onderhoud tuinpaviljoentjes 
De twee aanwezige paviljoentjes worden verder in goede staat gehouden. Dit betekent onder meer dat vernielin-
gen strikt worden opgevolgd en hersteld.  
 
Het westelijk paviljoentje wordt meer vrijgesteld door een deel van de aanwezige struiken terug te zetten. 

 
Onderhoud hekwerk en ommuring domein 
Het hekwerk langs de zijde van de Menenstraat en de ommuring rond het park worden in goede staat gehouden. 

Dit betekent dat eventuele calamiteiten worden opgevolgd en de gevolgen ervan hersteld. 
 
Duiventil 
In de noord-oostelijke hoek van het park staat een oude duiventil die in slechte staat is en beter wordt afgebro-

ken. Deze heeft geen grote waarde en is een broedplaats voor verwilderde duiven.  
 

Opmerkelijk in de berceau is een stam van 
Beuk die onderaan volledig is verdwenen 
maar verder blijft leven door vergroeiing 
bovenaan van takken met de aangrenzende 
Beuken 
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3.3 Parkbosbeheer  
 
Ongeveer 1/3de van het park bestaat uit bos. De boszones zijn vooral aanwezig aan de rand van het park en cen-
traal in het park rond de parkvijver. Zie voor de situering van de zones Figuur 7 en het plan ‘Beekwaliteit + een-

malige ingrepen’. 

Kapbeheer 
Gezien het park openbaar domein is, kan voor het aanduiden van te kappen bomen beroep worden gedaan op het 

technisch advies van het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 

Hoogdunning 
In de buitenste boszone (tussen het pad en de buitengrens, zones b9, b10, b11 en b12) worden er dunningen 
uitgevoerd met een omlooptijd van 6 jaar. Dit betekent dat bomen die te dicht bij elkaar staan of inheemse soor-
ten of waardevolle bomen gaan verdringen, worden weggedund. Dit betekent dat vooral Gewone esdoorn zal moe-
ten worden gedund.  

 
Hakhoutbeheer 
Er worden drie hakhoutzones in het park voorzien: 
 
- De zone van ongeveer 500 m² ten westen van de vijver met Haagbeuk wordt als hakhout beheerd. Dit bete-

kent dat alle Haagbeuken met een omtrek minder dan 0,5 m worden afgezet, de dikste Haagbeuken worden 

behouden. In de steilste zones zal heraanplant nodig zijn. 

Het hakhout wordt afgezet met een omlooptijd van 12 jaar. 
- Aan de westrand van de berceau wordt in een strook van 10m breed en 80 m lang naast de berceau alle bo-

men afgezet en als hakhout beheerd. Hier wordt het hakhout afgezet met een omlooptijd van 6 à 8 jaar. 
- De zone tussen het pad en de spoorweg  
 
Veiligheidskapping langs spoorweg 

Langs de spoorweg wordt er een veiligheidszone gerespecteerd van het pad tot aan de scheidingsmuur (max. tot 
16 m). In deze zone worden op termijn -afgezien van enkele uitzonderingen- alle hoge opgaande bomen verwij-
derd.  
Het veiligheidsbeheer in deze zone houdt in: 
- Alle paardekastanjes in deze zone worden gekapt. 

- De huidige gekandalaarde bomen worden verder zo beheerd. 
- De aanwezige esdoorns en Tamme kastanjes worden afgzet en verder als hakhout beheerd. 

- De bomen met nr. 149, 151 en 152 (zie tabel 2) worden behouden 
 
Grotere bomen aan de zuidzijde van het wandelpad worden normaliter behouden. Wel wordt er regelmatig controle 
uitgevoerd om na te gaan of er geen veiligheidsrisico is. 
 
Bij uitbreiding van de bibliotheek kunnen eventueel bomen die een veiligheidsrisico opleveren, worden gekapt. Wel 

wordt bij het ontwerp maximaal de grotere bomen rond de bib behouden. 
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Bosverjonging 
 
Om de continuïteit van het bosbestand te garanderen is het noodzakelijk om natuurlijke verjonging van gewenste 

soorten (Zomereik, Linde, Haagbeuk) te verzekeren. Bij de dunningen en het hakhoutbeheer ontstaan er kleinere 
open plekken waar natuurlijke verjonging van gewenste soorten kan plaatsgrijpen.  
 
Indien de spontane verjonging niet lukt zal aanplanting noodzakelijk zijn.   
 
In de boszone ten westen van de vijver is door overbetreding de vegetatie over delen verdwenen. Daar worden de 
open plekken ingeplant met Haagbeuk, Zomereik en Hazelaar in de struiklaag. Er wordt een dicht plantverband 

van 1x1,5 m gebruikt. In deze zone wordt er telkens ongeveer 150 m² ingeplant.  

 
Om de aanplant en de verjonging een kans te geven wordt de zone tussen het pad en de vijver wordt voor een 
periode van 8 jaar afgesloten. 
 

Exotenbestrijding 
In het park zijn er niet echt problemen met invasieve soorten. Agressieve exoten als Am. eik en Am. vogelkers zijn 
maar weinig aanwezig. Om te vermijden dat deze soorten zich toch sterk zouden gaan uitbreiden, worden ze sys-
tematisch verwijderd. 

 
Gewone esdoorn en ook Noorse esdoorn verjongen zich gemakkelijk en kunnen domineren in de struiklaag (bvb. in 

zones b1 en b2). Deze soorten worden getolereerd maar wordt vermeden dat ze inheemse soorten of waardevolle 
bomen gaan overschaduwen. Langs de berceau wordt een deel van de aanwezige esdoorns afgezet als hakhout. 
 
In de struiklaag is Sneeuwbes vooral in de buitenste boszone talrijk aanwezig, deze soort wordt niet bestreden 

maar worden wel inheemse struiksoorten aangeplant ten nadele van Sneeuwbes (voor geschikte soorten zie ‘aan-
plant struweel’). 
 

Aanplant struweel 
Op zeven plekken worden nieuwe stuikenmassieven aangeplant. Hiervoor kunnen onder andere volgende soorten 
worden gebruikt:  

Corylus avellana Hazelaar 
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 

Cornus sanguinea Rode kornoelje 
Ligustrum vulgare Wilde liguster 
Vooral buiten de boszones aan de buitenrand kunnen ook natuurvriendelijke en esthetische verantwoorde uit-
heemse struiksoorten worden aangeplant. Voorbeelden hiervan zijn soorten Appelbes (Aronia), Viburnum, ... die 
aantrekkelijk zijn voor bvb. bijen.  



40 Parkbeheerplan Gemeentelijke Hovingen Wevelgem 

3.4 Bomenbeheer 
 
In mei 2009 werden in het park alle bomen met een omtrek meer dan 0,5 m opgemeten, in totaal betreft het 393 
bomen. Zie Figuur 8 (zie hoger). 

 
In augustus 2009 werd door de bomenspecialist Berteyn Dirk van 227 dikkere bomen een VTA-controle uitgevoerd 
waarbij onder andere de soort werd bepaald, diameter werd opgemeten en de gezondheidstoestand van de wortel-
zone, stam en kroon werd bepaald. Zie hiervoor Tabel 2 VTA-controle in Bijlage 3.  
 
Op basis van deze VTA-controle werd het beheer van de bomen voor de komende 20 jaar bepaald. Hierbij gaat er 

vooral aandacht naar het veiligheidsaspect en het behoud van waardevolle en oude bomen.  

 
Basisregel is dat de bomen spontaan kunnen uitgroeien (snoeien wordt beperkt) en kunnen doorgroeien tot de 
aftakelingsfase in zoverre er geen veiligheidsrisico’s zijn.  
 
Er wordt onderscheid gemaakt in prioriteit van beheer (zie Tabel 2 en Kaart 3.1): 
 

- Paars: er dient op zeer korte termijn (bij voorkeur binnen het jaar) werken aan de boom te worden uit-

gevoerd. Dit is geldig voor 16 bomen. 

- Oranje: er dient op korte termijn (binnen de 2 jaar) werken aan de boom te worden uitgevoerd. Dit is 

geldig voor 24 bomen. 

- Geel: er zijn kleinere gebreken (holtes, scheuren, …) in de stam of kroon. Aan deze bomen dienen bin-
nen een termijn van 7 jaar werken te worden uitgevoerd of ze dienen regelmatig te worden gecontro-
leerd. Zo is van enkele bomen verder onderzoek naar de stabiliteit aangewezen. Deze prioriteit is van 

toepassing op 62 bomen. 

- Groen: de gezondheidstoestand van de boom is nog goed tot uitstekend en er dient normaliter geen be-
heer te gebeuren. Dit is van toepassing op 125 bomen. 

 
De bomen waar op korte of langere termijn een beheer of meer onderzoek voor nodig is, zijn weergegeven op 

Kaart 3.1, de nummers op de kaart verwijzen naar de nummers in Tabel 2. 
 
Bij het noodzakelijk verwijderen van bomen, wordt zoveel mogelijk dezelfde soort of cultivar herplant. Bij aanplant 

van nieuwe bomen zoals bijvoorbeeld in de zone van speelnatuur worden zoveel mogelijk inheemse soorten aan-
geplant zoals Zomereik, Haagbeuk, ... In intensiever betreden zones zijn meer resistente soorten als Hollandse 
linde of Plataan eveneens mogelijk en kunnen in de parkzones waardevolle en interessante parksoorten worden 
aangeplant. 

 
Bij het noodzakelijk verwijderen van dikke bomen is het wenselijk om de stam te laten staan. Dergelijke stammen 
zijn een aantrekkelijk biotoop voor paddenstoelen, spechten, houtkevers, … en vormen veelal ook esthetisch een 
bijzonder element. Ook kunnen er zeker rond de speelzone stammen van bomen blijven liggen. 
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3.5  Maaibeheer 
Maaibeheer wordt in hoofdzaak toegepast in de zones met grazige vegetatie of gazons. Gezien het intensief ge-
bruik van het park worden de meeste open plekken vrij intens gemaaid (zie beeldkwaliteitsplan). 
 

Intensief gazonbeheer (10 à 14 x per jaar) 
- in een 2 m brede strook langs alle paden 
- in de recreatieruimte ten oosten van bib (lees- en kunstkamer) 
- noordelijke deel van de speelnatuurzone (excl. de speelheuvels zelf) 
- de evenementenweide 
- grasveld ten zuiden van de vijver 

- toegangsplein achter het gemeentehuis + grasbulten 

- twee grasovalen in het westelijke deel van het park, langs de rondgang 
- zone ten westen van de hoofdingang 
- graspad dat speelzone met asfastpad dat van hoofdingang naar bibliotheek loopt verbindt 
- graspad dat ten wensten van de vijver naar de speelzone loopt 
- 3 graspaden die van evenementenweide naar rondgang lopen 
- parkeerplaatsen met betongrasdallen 
 

Extensief maaibeheer (= 2 x per jaar) 
- zone ten zuiden van de speelheuvels 
- zone ten oosten van de vijver 
 

Eén maal per jaar 
- januari: bloemrijke beplantingen langs de rondgang (westelijk deel van het park) en langs de asfaltbaan: 

opschik van de beplanting wanneer de eerste bolgewassen uitlopen (=winteropkuis – maaien op de hoog-
ste stand + alle afgevallen bladeren en maaisel van afgestorven plantenresten afvoeren). 

- oktober: oeverzone langs de vijver 
 
Ruigtekruidenbeheer (elke drie tot vijf jaar) 

- vier meter brede strook ten westen van de berceau 
 

Extensief gazonbeheer (= 4 x per jaar, eerste maal wanneer Pinksterbloem is uitgebloeid) 
alle hierboven niet vermelde gazonzones (zie beeldkwaliteitsplan): 
- zone rond de lees- en kunstkamer 

- zone rond de bibliotheek 
- zone rond de evenementenweide 

 
Met uitzondering van de zones met intensief gazonbeheer wordt het maaisel zoveel mogelijk afgevoerd. 
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3.6  Vijverbeheer  
 
Eenmalige beheeringreepen 
Om het uitzicht en de ecologische kwaliteit van de parkvijver te verhogen, worden volgende maatregelen genomen 

in en rond de vijver genomen: 
 
- Deels verwijderen betonrand: aan de oostelijke zijde wordt over 80 m de betonnen platen weggenomen en 

vervangen door een natuurlijke afscherming (houten planken of paaltjes – onbehandeld – FSC-gelabeld) die 
max. 0,5 m boven het zomerpeil komen. Aan de westelijke zijde van de vijver worden de betonplaten behou-
den. 

- Afschuinen oever: aan de oostelijke zijde wordt de oever verflauwd door het deels afgraven van de oever tot 

max. breedte van 5 m.  

- Verwijderen slib: terwijl grondwerken rond de vijver worden uitgevoerd, wordt het slib uit de vijver verwijderd. 
Op de bodem van de vijver is er een halfverharding aanwezig tot waarop het slib wordt verwijderd. De slibver-
wijdering gebeurt ongeveer om de 10 jaar. 

- Verwijderen uitheemse vissen en waterschilpadden: de aanwezige uitheemse vissoorten en waterschildpadden 
worden bij het verwijderen van het slib zoveel mogelijk afgevangen.  

 

- Verwijderen eenden: de aanwezige half-tamme eenden zorgen ervoor dat er zich geen water- of oeverplanten 
kunnen ontwikkelen. Daarom worden de eenden voor de aanplant van moerasplanten verwijderd.  

 
- Aanplant moerasplanten: in deze zone worden moerasplanten (Gele lis, Oeverzegge, Koninginnekruid) aange-

plant. 

 

Regulier beheer 

- Elke 10 jaar slibverwijdering. 

3.7   Florabeheer 
In het park zijn er weinig waardevolle kruidachtige vegetaties aanwezig die een specifiek beheer vereisen. Enkel  

de aanwezige bosanemoon (noordwestelijke deel) dient met zorg te worden beheerd. Over het algemeen moet er 
niets gedaan worden. Er moet enkel over gewaakt worden dat er voldoende licht op de bodem terecht komt. Even-
tueel is dunnen of snoeien van houtige gewassen noodzakelijk. Woekerende soorten zoals Grote brandnetel (Urtica 
dioica) en Zevenblad (Aegopodium podagraria) moeten ingetoomd worden door wieden en/of maaien. 
 
Onder sommige grotere bomen groeit er amper gras als gevolg van betreding, beschaduwing en wortelconcurren-
tie (vb. ten noorden van de bibliotheek). Op deze en enkele andere plaatsen worden kruidachtige soorten inge-

plant/ingezaaid om de belevingswaarde te vergroten.  

in de kale zone links van het pad worden kruid-
achtige soorten ingebracht. 
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Onderstaande kruidachtige soorten kunnen eventueel toegepast worden:  

 
Op droge plekken (vb. onder bomen ten noorden van bibliotheek): 
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren  
Convallaria majalis Lelietje-der-dalen 
Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren  

Galeobdolon luteum Gele dovenetel 
Hyacinthoides non-scripta Wilde hyacint 
Lamium galeobdolon Gele dovenetel 
Luzula pilosa Ruige veldbies 
Maianthemum bifolium Dalkruid 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring 
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel  

Stachys sylvatica Bosandoorn  
Stellaria holostea Grote muur 
Teucrium scorodonia Valse salie 
 
Op iets vochtiger stukken:  
Cardamine pratensis Pinksterbloem  
Carex sylvatica Boszegge  

Circaea lutetiana Groot heksenkruid 
Deschampsia cespitosa Ruwe smele 

Geum urbanum Geel nagelkruid 
Glechoma hederacea Hondsdraf  
Milium effusum Bosgierstgras 
Myosotis sylvatica Bosvergeet-mij-nietje 

Primula elatior Slanke sleutelbloem  
Primula vulgaris Stengelloze sleutelbloem 
Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid 
Ranunculus ficaria Speenkruid 
Silene dioica Dagkoekoeksbloem 
Viola reichenbach/rivin Donkersp/Bleeksp bosviooltje  
 

Enkele soorten die niet gebonden zijn aan Eiken-Haagbeukenbossen (en niet allemaal inheems), maar die 

eventueel ook toegepast kunnen worden op droge, schaduwrijke plekken: 
Campanula trachelium Ruig klokje 
Doronicum orientale Kaukasische voorjaarszonnebloem 
Doronicum pardalianches Hartbladzonnebloem 
Epimedium spp. Elfenbloem 
Euphorbia amygdaloides  Amandelwolfsmelk 

Geranium macrorrhizum Rotsooievaarsbek 
Geranium nodosum Knopige ooievaarsbek 
Helleborus foetidus Stinkend nieskruid 
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Helleborus orientale  

Hepatica nobilis Leverbloempje 
Lamium orvala 
Lithospermum purpurocaeruleum Blauw parelzaad 
Lonicera japonica ’Halliana’  
Luzula  nivea  
Luzula sylvatica Grote veldbies 

Polypodium vulgare Gewone eikvaren 
Scutellaria altissima Groot glidkruid 
Symphytum grandiflorum  
Tellima grandiflora  
Trachystemon orientalis  

 
Het beheer van deze vijf bloemrijke zones bestaat uit een jaarlijkse maaibeurt in januari, op het moment dat de 

eerste planten boven de grond komen. Op de hoogste maaistand kan de beplanting dan gemaaid worden. Het 
maaisel dient te worden afgevoerd. Afgevallen bladeren mogen de hele winter blijven liggen (evenals afgestorven 
plantenmateriaal). Dit wordt tijdens de maaibeurt in januari mee afgevoerd. 
 
De kruidlaag van de randzones kan aangerijkt worden door de inzaai of aanplant van kruidachtige soorten. Hier-
voor kunnen dezelfde soorten gebruikt worden als deze die hierboven werden vermeld. Selectief beheer is noodza-
kelijk om de vermeerdering van gewenste soorten te bevoordelen en ongewenste soorten te verwijderen.  

3.8      Faunabeheer  

IJskelder als overwinteringsplaats voor vleermuizen 
De ijskelder die zich onder de oostelijke paviljoen bevindt, is met een ijzeren hekken en houten deur afgesloten 
maar is er een opening gelaten zodat vleermuizen er kunnen komen overwinteren. Tot op heden werden er geen 
overwinterende vleermuizen vastgesteld. Dit kan onder meer te wijten zijn aan de afwezigheid in en rond het park 
van soorten als Watervleermuis, grootoorvleermuis of baardvleermuis die in dergelijke objecten komen overwinte-

ren.  
De ijskelder wordt verder geschikt gehouden als overwinteringsobject voor vleermuizen, ttz. vermijden van betre-
ding.  
 

Maatregelen i.f.v. holenbroeders en doodhoutfauna 
Alle maatregelen in functie van holenbroeders zijn ook gunstig voor vleermuizen. Hierbij is het behoud van oude 
en dode bomen met boomholten de belangrijkste maatregel om spechten en andere holenbroeders kansen te ge-
ven. Een voldoende aanbod aan staand en liggend dood hout is ook gunstig voor doodhoutfauna (oa. kevers) en 
paddenstoelen.  

 
Bij het kappen van dikke bomen wordt ofwel een deel van de stam behouden die dan verder op natuurlijke wijze 
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kan aftakelen of wordt een volledige of deel van de afgezaagde stam binnen het park gehouden. 

 

Maatregelen m.b.t. exoten en invasieve faunasoorten 
In en rond de parkvijver komen niet gewenste dieren voor:  

- Verwilderde watervogels: hoewel deze ‘soepeenden’ (hybride tussen tamme en wilde eend) een aantrek 
hebben voor de parkbezoeker verstoren ze in belangrijke mate de vijver. Daarom worden ze bij herin-
richting van de vijver verwijderd.  

- Niet inheemse vissen en andere exoten (o.a. waterschildpadden): bij het ruimen van het slib uit de vij-
ver worden eventueel aanwezige niet inheemse vissen en andere exoten verwijderd.  
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3.9 Beheer van (recreatieve) infrastructuur + toe-

gankelijkheid 
 
Zonering en toegankelijkheid 
De vijf toegangen tot het park worden behouden. Enkel de toegang achter het gemeentehuis wordt grondig herin-
gericht.  
 
De functies van de bestaande onderdelen van het park worden versterkt: 

- aantrekkelijk onthaalplein achter het gemeentehuis 

- natuurrijke centrale zone met bos en vijver (onverharde paden) 

- speelnatuurzone  

- aangename lees- en kunstkamer bij de bibliotheek 

- natuurrijke rondgang met grote belevingswaarde 

- herwaarderen berceau 
 

De enige zone die echt van functie verandert zijn de tennisterreinen: deze worden opgebroken en omgevormd tot 
evenementenweide. 
 
Ongewenst gemotoriseerd verkeer tot aan de bibliotheek wordt vermeden door het plaatsen van omklapbare paal-

tjes aan het begin van de weg naar de bib.  
 
Evenementenweide 

Op de plek waar nu de tennisterreinen liggen, komt een grote evenementenweide. Deze is deels afgeboord met 
een lange zitbank. Er worden drie podia voorzien en enkele zit- en speelelementen. De bevoorrading van de eve-
nementenweide gebeurt via een dienstweg die tevens dienst doet als wandelpad (halfverharding 160 cm en tot 4m 
betongrasdallen). Via deze dienstweg kan men ook tot bij de achteringang van de bibliotheek komen. 
 
Natuurrijke rondgang 

Om de kwaliteit van de rondgang te verhogen wordt de bestaande 3 m brede KWS-verharding vervangen door een 
halfverharding van 2,5m breed. De soortendiversiteit van de struik- en de kruidlaag aan de rand van het park 
wordt verhoogd door introductie van inheemse soorten en een selectief beheer. Voor een meer natuurlijke uitstra-

ling worden de struiken niet in haagvorm gesnoeid. Om de belevingswaarde van de rondgang te vergroten worden 
op verschillende plekken stinzenplanten in de onderbegroeiing aangeplant. 
 
Paden en padenstructuur 

- De padenstructuur wordt grotendeels behouden.  

- In het noordelijke deel wordt het bestaande pad tussen de bibliotheek en de noordelijke recreatieve zone 

opgebroken en vervangen door een iets meer westelijk gelegen pad dat de rondgang verbindt met de lees- 
en kunstkamer.  
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- Er komt een extra dienstweg van de hoofdingang naar de achterkant van de bibliotheek (halfverharding 

(160cm) en verbreed tot 4 m met betongrasdallen).  

-  

- Er komen enkele niet-verharde paden bij: 
 - drie gazonpaden die de evenementenweide met de rondgang verbinden 

- een gazonpad die de speelnatuurzone verbindt met de asfaltweg die toegang geeft tot de bibliotheek 
- een gazonpad dat langs de vijver naar de speelnatuurzone loopt 

- De KWS-verharding van de rondgang (3m breed) wordt opgebroken en vervangen door een halfverharding 
(2,5m breed). Hierdoor zullen de paden ook ‘jogging-vriendelijker’ worden. 

- Het bestaande asfaltpad dat van de hoofdingang naar de bibliotheek loopt wordt versmalt tot 4 m en afge-

werkt met een begrinding. 
 

Parkeerplaatsen en fietsenstallingen 
Er worden op vier plaatsen in het park fietsenstallingen (nietjes) voorzien: 

- aan de ingang achter het gemeentehuis 

- aan de hoofdingang van de bibliotheek 

- aan de achteringang van de bibliotheek – af te stemmen op definitief ontwerp uitbreiding bib 

- aan de speelnatuurzone (op grasplaten) 
 
In het park worden op drie plekken parkeerplaatsen in betongrasdallen voorzien voor tijdelijk parkeren: 

- aan de achterzijde van de bibliotheek parkeerplaatsen voor camionetten die de bibliotheek bedienen - af te 

stemmen op definitief ontwerp uitbreiding bib 

- aan de hoofdingang voor de torenkraan en vrachtwagens (koers) 

- achter het gemeentehuis voor vrachtwagens (koers) 
 
Zitelementen, ligbanken, podia 
De bestaande banken worden bijna overal behouden. Op enkele plekken komen er nieuwe zit- en ligelementen bij: 

- in de noordelijke recreatieve zone: betonnen zitelementen op het ontmoetingsplein; zitplateau’s in het gras 

- in de lees- en kunstkamer: houten zitbanken en ligzetels 

- in de evenenmentenweide: lange houten zitbank als afboording, drie podia 

- op het nieuwe onthaalplein achter het gemeentehuis: grasbulten die afgeboord zijn met een zitrand 
 

Speelelementen 

- In de noordelijke recreatieve zone worden twee speelheuvels opgeworpen. Een van deze heuvels omarmt het 

bestaande amfitheater. 

- In de noordelijke recreatieve zone en op het talud langs de vijver werden op het beeldkwaliteitsplan schets-

matig enkele speelaanleidingen weergegeven (waaiertrap, wilgenhut, boomstammenmikado, overstapreek-
sen...). De bestaande zandbakken worden omgevormd tot zandspeelzones. Voor de verdere ontwikkeling van 
deze elementen, kan ideeënkoffer van Oase en Springzaad1 gebruikt worden. Verder wordt er in dezelfde zo-
ne een basketpleintje met basketring voorzien.  

- In de lees- en kunstkamer worden een petanquebaan en een luifel voorzien. 

                                                
1 Nederlandse stichtingen actief rond natuurrijke parken en natuurrijke speelplekken - www.stichtingoase.nl en www.springzaad.nl 

http://www.stichtingoase.nl/
http://www.springzaad.nl/
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Opbreken bestaande constructies 

Volgende constructies worden opgebroken: 

- tennisterreinen 

- gebouw met sanitair en luifel in de noordelijke recreatieve zone 

- duiventil aan de rand van de noordelijke recreatieve zone 

3.10 Fasering 
 
Het parkbeheerplan is opgesteld voor 20 jaar en is er voor de grotere inrichtingswerken volgende fasering voor-
zien: 

 

Inrichtingsmaatregel Tijdshorizont opmerking 

Herinrichting parkvijver en restauratie berceau 
 
 

 Budget 2012 

Heraanleg zone achter gemeentehuis 
 
 

  

Aanleg speelnatuur en speelzone in noordoosthoek  Na bouwwerken 

bib ifv WC en 
afdak 

Inrichting lees- en kunstkamer (omgeving bib) 
 
 

 Na bouwwerken 
bibliotheek 

Herinrichting van paden 
 

 Deel 1: bib 
Deel 2: oostkant 
Deel3: westkant 

Verwijderen tennisterreinen en aanleg 
 Evenementenweide 

 

 Na aanleg alter-
natief 

 
 

Korte termijn: 0 - 2 jaar 
Middellange termijn: 2 - 8 jaar 
Lange termijn: 8 - 14 jaar 
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3.11 Reglementen, vergunningen en subsidies 
 

Politiereglement 
 
Artikel 48 van het politiereglement van de gemeente Wevelgem handelt over het gemeentelijk park. 

 

 

 
Het artikel kan grotendeels behouden blijven, wel dient punt 6 onder c) te worden geschrapt gezien in deze zone 

speelnatuur is voorzien. Bij het verwijderen van de tennisvelden is ook punt 9 niet meer van toepassing. 



50 Parkbeheerplan Gemeentelijke Hovingen Wevelgem 

Ontheffingen en vergunningen 
De werken vermeld in dit parkbeheerplan zijn niet vrijgesteld van de eventueel nodige vergunningen (kapmachti-
ging, stedenbouwkundige vergunning, …). Voor de grotere inrichtingswerken (af- en opbreken infrastructuur, her-
inrichting speelzone, …) is een stedenbouwkundige vergunning nodig. 
Voor het kappen van bomen in bosverband dient een kapmachtiging bij het Agentschap voor Natuur en Bos te 
worden aangevraagd.  

Subsidies  
Er zijn geen specifieke subsidies voorzien in kader van een parkbeheerplan volgens de principes van Harmonisch 
park- en groenbeheer.  

Wel is er de mogelijkheid om projectsubsidie te ontvangen via de ‘oproep groenproject’ die jaarlijks door het 
Agentschap voor Natuur en Bos wordt georganiseerd.  
 
De berceau, de tuinpaviljoentjes en het hekken in het park behoren tot een Beschermd monument. In dit kader 
zijn er premies te bekomen voor restauratie (zie website Onroerend erfgoed). 
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Bijlagen 
 
Bijlage 2: beschermingsbesluit als monument (MB 3/6/2005) 
 
Bijlage 2: soortenlijst flora 
 
Bijlage 3: tabel met VTA-controle en overzichtskaart bomen 
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Bijlage 1: Beschermingsbesluit als monument (MB 3/6/2005) 
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Bijlage 2: soortenlijst flora 
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Bijlage 3: Tabel VTA-controle en kaart beheer bomen 

 


