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Beheerplan Gemeentelijke Hoveningen (Wevelgem) 

blad van de vrij zeldzame cultuurvorm Eikbladige Haagbeuk  

PROJECTFICHE 
i.s.m. Grontmij • datum: 2010-2011 • opdrachtgever: Gemeente Wevelgem – 
Dienst milieu / cel groen 
 
Opdracht 
Opmaak van een beheerplan voor de Gemeentelijke Hoveningen, een park voor de 
inwoners en bezoekers in het centrum van Wevelgem met een belangrijke 
recreatief-sociale functie in een historisch kader en groene omgeving.  
 
Huidige situatie 
Het park is in oorsprong een 19e eeuwse lusttuin, met oa. een waardevolle collectie 
parkbomen, tuinpaviljoenen en een prachtige berceau. Verschillende recente 
voorzieningen zoals de bibliotheek, tennisterreinen en het ploeterbad hebben een 
negatieve invloed op de beeldkwaliteit. De vegetatie lijdt echter onder een grote 
recreatiedruk. 

Doelstelling 
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.  
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KERNACTIVITEITEN 
 
Rust, spel en ontspanning 
-  Zachte recreatie met respect voor de aanwezige parkwaarden 
-  Dienstverlening (bibliotheek) 
-  Spelen in en met natuur 
 
Behoud van historische elementen 
-  Zorgzaam genieten van het historisch patrimonium 

Eenmalige grotere evenementen 

BELANGRIJKSTE DOELSTELLINGEN 
 
Versterken van de globale biodiversiteit 
-  Ecologisch beheer en natuurontwikkeling 
-  Soortenbescherming 
-  Afwisseling tussen transparante parkboszones met recreatieve 

nevenfunctie en goed ontwikkelde, gelaagde, natuurlijke boszones. 

Versterken sociale en recreatieve functie 
-  Aandacht voor verschillende gebruikersgroepen 
-  Stimuleren intergenerationeel contact 
-  Afwisseling tussen intensief en extensief gebruikte zones met nadruk 

op sturing en niet op het verbod 

Behoud en herwaardering van de kenmerkende parkstructuren en 
beschermde parkelementen 
-  Optimaliseren beheer parkbomencollectie 
-  Restauratie en herwaardering berceau 
-  Onderhouden en herwaarderen paviljoenen, muren, hekwerk 
-  Verwijderen parkvreemde elementen 
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Omvormingsmaatregelen: 
-  realiseren volwaardig toegangsplein  
-  verhogen belevings- en natuurwaarde vijver 
-  herstel centrale bosdeel 
-  speelnatuur in noordelijke recreatiezone 
-  lees- en kunstenkamer bij de bibliotheek 
-  evenementenweide ipv tennisterreinen 
-  rondgang langs natuurrijke begroeiingen 
-  herstel en opwaardering berceau 
-  herstellen en zichtbaar maken paviljoenen 


