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Opdracht - Omvorming van de publieke groene ruimte in de sociale woonwijk Nieuwland. 
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Ontwerpvisie 
 
De publieke ruimte van de sociale woonwijk Nieuwland heeft een goede 
basisstructuur, maar mist wat spanning, waardoor de potenties van de 
plek onderbenut blijven. Door het bestaand ontwerp op te laden, krijgt de 
publieke ruimte meer gebruiks- , belevings- en natuurwaarde.  
 
Basisstructuur - De bestaande blauw-groene hoofdstructuur 
(bomenrijen, bomengroepen, vijver, gracht) vormt groene vingers die 
vanuit het achterliggende landschap diep in de woonwijk doordringen en 
blijft behouden. Ook de bestaande padeninfrastructuur blijft behouden.  
 
Vergroten waterbeleving - De waterbeleving wordt versterkt door het 
verhogen van het waterpeil d.m.v. een regelbare stuw. Een vlonder aan 
het water is via een zachte hellend vlak bereikbaar. De oevers van de 
vijver worden natuurvriendelijk beheerd.  
 
Natuurwaarde en natuurbeleving - De natuurwaarde en 
belevingswaarde van het terrein wordt vergroot door het vervangen van 
delen van het gazon door bloemenweides (bloemrijk hooiland). In 
sommige zones worden ook voorjaarsbloeiende bolgewassen ingeplant 
om de bloeiperiode te verlengen en voor een vrolijke, kleurrijke toets te 
zorgen in de lente. Gazonpaden door het bloemenweide zorgen ervoor 
dat de bloemenpracht van heel dichtbij ervaren kan worden. Voor 
kinderen vormen ze leuke sluippaadjes. Waar bloemenweides grenzen 
aan een verharding, wordt een kort gemaaide grasstrook voorzien om het 
geheel een verzorgd/beheerd uitzicht te geven.  
 



Contact met de omgeving - Een deel van het talud tussen de Schaarbeekheikbeek en de woonwijk wordt 
afgegraven om het uitzicht naar het polderlandschap terug open te trekken (de grond wordt herbruikt voor het 
opwerpen van speelheuvels). Onder de eikenbomen wordt een hooiland voorzien met een grasovaal met enkele 
zitbanken. Van hieruit kan volop van het uitgestrekte polderlandschap genoten worden.  
 
Ontmoetingsplekken voor jong en oud – Doorheen het gebied loopt een speellint met drie belangrijke 
plekken: een speelzone voor kleuters, een avontuurlijke speelzone met amfitheater voor jongeren, een 
hangplek met voetbalterrein voor tieners. Tegelijkertijd worden structurele ingrepen uitgevoerd die de speeldruk 
op plekken dicht bij woningen verminderen. Hierdoor zal overlast voor de buurt worden verminderd. Voor de 
volwassenen vormen de petanquebaan en de buurtmoestuin belangrijke plekken die de sociale cohesie in de 
buurt versterken 
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