
Van de Werfpark: Beheerplan en opknapbuurt  

Hart van de stad-krant: december ’22  

 

Beheerplan  

Naar aanleiding van ons overleg heeft de gemeente het beheerplan op enkele punten aangepast. (In versie 

sept.’22). Desgevraagd stelt de gemeente “dat de bomen niet voortijdig gekapt gaan worden, alleen maar 

omwille van de contour van het gazon”. Daarom staat nu in de nieuwe versie van het beheerplan van 

september ’22, dat er geen geen bomen zullen worden gekapt kappen die nog gezond zijn en veilig genoeg 

zijn. Ook wordt verduidelijkt dat de vorm van de grasvelden en plantvlakken pas wordt aangepast als 

daarvoor voldoende ruimte voor is en dat het niet ten koste gaat van de bestaande bomen. 

Ook wordt vermeld dat ’t vooral gaat om “het vrijzetten en leefbaar maken van de halfronde rij bomen achter 

het Van der Werf monument”.  

Ons pleidooi voor vergroten van de biodiversiteit heeft ertoe geleid dat de gemeente open staat voor een 

bewonersinitiatief voor meer planten in enkele plantvlakken en het neerleggen van dood hout in enkele 

grotere planvlakken om het bodemleven, dieren en vogels te verbeteren. 

 

Dat zijn geruststellende aanpassingen. Maar ronduit teleurstellend is dat men niet bereid is de plantvlakken 

onder enkele bomen uit te breiden (omdat er toch geen gras groeit); het beheerplan blijft beschouwen als 

een intern document; en niet als standaard participatie niet als standaard toestaat bij het beheer van het 

park.  

 

Renovatie  

Over de aanpak van de aangekondigde nieuwe renovatie van het park beraadt de gemeente zich nog. Eind 

oktober hebben we de gemeente uitgenodigd om aan de PAL-wijkvereniging uitleg te geven over de huidige 

versie van het beheerplan; over de voorgenomen wijze van afronding van de renovatie van het park en over 

de aanpak het 'burgerinitiatief' om het park biodiverser te maken. Ook hebben we speciale aandacht 

gevraagd voor het herstel van het stadswapen (het bloemen-medaillon) voor het V.d. Werfmonument. 
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