
THEMATAFELS

water

Kan het hemelwater naar 
de v i jver geleid worden?

Goed dat we een vi jver 
hebben.

De vi jver is vui l  en moet 
uitgekuist worden.

De ganzen zi jn gevaarl i jk 
en moeten aangepakt 
worden.

Afwatering is een probleem 
voor het park en de 
omliggende huizen.

Het voederen van de 
eenden zorgt voor 
voedselresten in het park .Het onderhoud van de 

vi jver is niet goed en kan 
beter.

Drinkfonteint jes voor zowel 
mensen als honden.

Eendenhokken langs de 
vi jver.

Een fontein in de v i jver 
instal leren.  Dit  is  ook goed 
voor het zuurstofgehal l te in 
de v i jver.

Zuurstofplanten gebruiken 
om de vi jver gezonder te 
maken.

Steigers voorzien langs de 
randen van de vi jver.

Vissen,  zoals de 
graskarper,  u itzetten in de 
v i jver.  Dit  is  beter voor de 
bodemkwal iteit .

Een l igweide rond de vi jver.

Banken rond de vi jver.

Een plek voor kinderen om 
te kunnen spelen met het 
water.

Een ei landje in de v i jver 
met een zitbank.

Een brug over de de vi jver.

Een sanitaire blok met 
toi let  en wastafel .

Staptegels in art ist ieke 
vorm rond de vi jver.

Een wadi aanleggen om 
water te inf i l treren.
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1 de vi jver 3 rond de vi jver

De beek saneren

2 de beek

4 waterinf i l trat ie

Wij maken ruimte

Een ei landje in de v i jver 
voor de eenden.

suggesties?wat is goed? wat kan beter?

LEGENDE



THEMATAFELS

parkgrenzen

De bomen langs de 
parkgrens moeten beter 
onderhouden worden.  De 
afval lende takken zi jn 
gevaarl i jk .

Open,  doorzicht ige 
omheining

Natuurl i jke afscherming

Foutgeparkeerde 
voertuigen,  zoals een 
aanhangwagen,  horen niet 
in het park .

Afvalproblematiek aan de 
beek.

Mogel i jkheid om de 
omheining te sluiten na een 
bepaald uur?

Robuust z itmeubi la ir  langs 
de parkgrens op de straat . 
Dit  zorgt ook voor sociale 
controle.

De zone achter de 
aanpalende woningen 
l i jkt  nu pr ivaat ,  terwi j l  d it 
publ iek domein is .

Een sterke omheining 
plaatsen tussen de vi jver 
en de achterkant van de 
aanpalende huizen.

Een lage omheining 
voorzien langs de speeltuin

Meer controle en 
regelmatig kuisen om de 
beek proper te houden.
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1 de omheining 2 aanpalende huizen

De tuinmuur aan de 
i jskelder open maken.

4 de i jskelder

3 de beek

Wij maken ruimte

Meer vui ln isbakken langs 
de omheining.

De zone achter de 
aanpalende woningen 
wordt ingevuld door de 
bewoners.

De achterkanten 
uniformiseren en 
toegankel i jk maken voor 
iedereen.

Een padje met een 
bruggetje introduceren 
zodat bewoners nog steeds 
langs achteren naar het 
park kunnen gaan.

Maak een hogere 
omheining.

suggesties?wat is goed? wat kan beter?
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toegangen

Er zi jn te veel 
parkeerplaatsen langs het 
park .

Goed dat de toegang aan 
de hondenweide open is . 
Dan kunnen hondenbaasjes 
de weide gebruiken op elk 
moment van de dag.

Drie ingangen zi jn 
voldoende.

Deze toegang is te donker 
en er is veel  vandal isme.

Plaats f ietsenrekken aan 
de toegangen.

Auto’s r i jden te snel  in de 
straat aan deze toegang. 
Dit  is  gevaarl i jk .

Al ledrie de toegangen 
worden evenveel  gebruikt .

Er staan te veel  auto’s in 
de steeg van deze toegang.

Maak deze toegang meer 
aantrekkel i jk en zichtbaar 
door een infobord en 
muurschi lderingen te 
plaatsen.Er r i jden soms auto’s in het 

park .  Dit  kan niet .

Versmal de toegangen om 
oneigenl i jk vervoer uit  te 
sluiten.

Deze toegang is niet door 
iedereen gekend.

Mogel i jkheid tot afsluiten 
van het park ,  zowel voor 
kinderen (kindvr iendel i jke 
poorten) als ‘s  avonds.

Het groene karakter van de 
toegangen is goed.

Maak het park 
doorwaadbaar voor de 
f iets.
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1 algemeen 2 toegang via Belgacom

3 attr ibuten

Wij maken ruimte
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Slechte toegankel i jkheid 
van het park ,  zowel voor 
minderval iden als f ietsers 
als . . .

Voorzie aan de 
hoofdingang een grote 
poort met infobord ‘Dit  is 
een park’ .

Voorzie zebrapaden aan de 
toegangen van het park .

Plaats vui ln isbakken aan de 
toegangen.

Plaats aan elke toegang 
een bord met de 
parkregels.

suggesties?wat is goed? wat kan beter?
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hondenweide

Maak sluizen voor de in- en 
uitgang.

De locat ie van de 
hondenweide is goed.

Gebruikers komen vooral 
u it  de directe omgeving.

Neem een stuk van 
de vi jver mee op in de 
hondenweide.

Stem al le gebruikers beter 
op elkaar af.

Plaats verl icht ing (op 
zonne-energie) ,  zodat de 
hondenweide ook ‘s avonds 
aangenaam is .

Er z i jn geen vui ln isbakken 
aanwezig in de 
hondenweide.

Voorzie compart imenten 
voor apart gebruik door 
verschi l lende honden.

Maak de hondenweide ook 
geschikt voor niet-honden.

Plaats banken op 
strategische plekken.

De weide wordt nu niet 
goed onderhouden (veel 
bladeren) .

Plaats stevigere en hogere 
hekken.

1 algemeen 2 gebruikers

Voorzie een assenbak voor 
rokers.

3 water

Wij maken ruimte

Maak een brochure met 
een hondenwandelroute 
(met QR-code).
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Een plonsvi jver aansluitend 
op de bestaande vi jver.

Een dr inkmogel i jkheid voor 
de honden.

suggesties?wat is goed? wat kan beter?
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sferen en act iv iteiten

Veel ruimte die uitnodigt 
om te bewegen.

Er worden weinig 
act iv i teiten georganiseerd 
voor ontmoeting,  zoals 
yoga,  workshops,  dans. . .

Geen andere act iv iteiten 
voor kinderen.

Enkele sport ieve 
suggesties:  buitenf itness, 
pingpong,  voetbalgoals, 
basketveld.

Zitgelegenheden en 
picknickbanken.

Enkele suggesties voor 
ontmoeting:  k iosk , 
overdekte zitplaatsen, 
tafel  voor borstvoeding, 
foodtruck.

Enkele speelse suggesties: 
waterparcours,  geocache, 
boomhut .

Open ruimte meer 
benutten.

1 algemeen

suggesties?wat is goed? wat kan beter?

Wij maken ruimte

Plaats een bord met regels.

Natuurl i jke inr icht ing is een 
meerwaarde.

Niet al le delen van het park 
zi jn toegankel i jk (poorten 
rond vi jver) .

Slechte paden in het park .

Plaats vui ln isbakken.

Plaats verl icht ing voor 
zowel sfeer als vei l igheid.

4 randvoorwaarden

Meer act iv i teiten voor al le 
leeft i jden nodig.

Weinig wisselwerking 
tussen verschi l lende 
bezoekers.

5 gebruikers

Veel groen!

Er z i jn weinig mooie 
planten.

Plant nog meer bomen en 
denk aan functional i teit : 
k l immen, noten,  fruit . . .

3 groen

Goede speeltuin.

Er is veel  lawaai  van de 
speeltuin.

De speeltuin is te klein.

De speeltuin verplaatsen 
zodat er minder lawaai  is .

2 speeltuin

Rust en gezel l igheid.

Het park oogt wanordel i jk .
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