
Pastoorsbos Roeselare
Speel- en recreatiezone voor jong en oud
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Het Pastoorsbos te Beveren (Roeselare) was oorspronkelijk een oud parkbos (ca. 1 ha) dat deel uitmaakte van de tuin van de 

pastorij. Het Pastoorsbos stond reeds vermeld op de kaarten van graaf de Ferraris (1777) en werd in 1997 opgenomen in het 

Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP). In 2009 werd beslist om het gebied herin te richten tot een natuurrijk park en 

te integreren in de dorpskern. In dat jaar werd het Pastoorsbos door de Vlaamse overheid gelauwerd als voorbeeldstellend 

HPG-project.

Omgeving

Het park situeert zich aan de rand van de oude 
dorpskern van Beveren en is gelegen langs 
de hoofdweg die door het centrum loopt. Ten 
zuiden van het parkbos ligt een sportcentrum 
met sporthal en voetbalterreinen. Daar bevin-
den zich ook lokalen van jeugdbewegingen, een 
hondenschool, een parochiaal centrum en een 
filiaal van de stadsbibliotheek en de Stedelijke 
academie voor muziek, dans en woord. Waar de 
voormalige pastorij stond is nu een filiaal van de 
stedelijke kinderopvang ‘De Speelvogel’.

Uitgangssituatie

Voor de heraanleg bestond het Pastoorsbos 
uit een verwaarloosde, drassige grasvlakte en 
een bosgedeelte met duidelijk achterstallig 
beheer. Er was ook een vijver aanwezig met 
weinig waterleven. Voor het ontwerpteam dat 
in 2009 aan de slag ging bood deze uitgangs-

situatie een veelvoud aan kansen om van het 
Pastoorsbos een plek te maken vol natuurbe-
leving en speelmogelijkheden in het centrum 
van de gemeente.

Toegankelijkheid
Het parkbos was voorheen enkel te betreden 
via de Beversesteenweg. Vanuit het zuiden 
werd de toegang belemmerd door de Onle-
debeek/Krommebeek en het sportcomplex. 
De sterk gedegradeerde paden (jaren ’70) 
bemoeilijkten de toegankelijkheid, in het bij-
zonder voor minder mobiele bezoekers.

Veiligheid
Ook op vlak van veiligheid vormde het Pas-
toorsbos al jaren een probleem. Sociale con-
trole was in het donkere parkbos bijna onmo-

Betrokken stadsdiensten
• Groendienst

• Stedelijke werkplaatsen

• Milieudienst

• Sociale dienst
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• Dienst preventie

• Dienst mobiliteit

• Dienst wijkwerking

Externe groeperingen
• KSA Belbo

• Chiro Nele

• Wijkcomité De Wulfaerd

• Voetbalclub Dosko Beveren

• Hondenclub Peegie

• Omwonenden

• Basisschool De Bever

• Basisschool Kapelhoek

• Parochieteam Beveren

• Kinderopvang De Speelvogel

• KVG

• provincie West-Vlaanderen
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gelijk en bij stormweer zorgde het staande 
dood hout voor een reëel gevaar.

Natuurwaarden
Het Pastoorsbos kon bogen op zeer uiteenlo-
pende natuurwaarden. Het bosgedeelte dat 
dringend toe was aan natuurlijke verjonging 
bevatte te veel exoten (abeel, Robinia) maar 
huisvestte wel een belangrijke spechtenpopu-
latie. Langs de droge relicten van  grachten 
bevonden zich ook nog oude knotwilgen met 
een hoge natuurwaarde.

Gebruik
Het voorste gedeelte van het park werd (over)
gebruikt als speelzone voor de vele jeugd-
bewegingen. Het gebied werd jaarlijks ook 
gebruikt voor de organisatie van de zoge-
naamde Likkepotfeesten.
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Overleg en participatie

Aan de herinrichting van het Pastoorsbos is 
een intensieve overlegprocedure voorafgegaan 
waarbij constructief samengewerkt werd tussen 
stadsdiensten enerzijds en externe groeperin-
gen anderzijds (zie tabel). Dit resulteerde in een 
project waarbij maximaal rekening gehouden 
werd met de wensen van de verschillende toe-
komstige gebruikers van het park.

Vooraleer de plannen definitief vorm kregen 
werd gewerkt in drie werkgroepen rond vol-
gende thema’s:
• Natuur en Milieu  

(educatie, natuurwaarden, HPG);
• Recreatie en Sport  

(recreatieve invulling, ontsluiting,…);
• Integrale toegankelijkheid  

(bereikbaarheid, toegankelijkheid).

In elk van de werkgroep werd gefocust op vei-
ligheid als overkoepelend thema (sociale con-
trole, veilig gebruik van de ruimte, …)

Uitgangspunten  
bij het ontwerp

Het Pastoorsbos is een open en goed bereik-
baar parkbos met mogelijkheden voor zachte 
recreatie en een functionele verbinding naar 
het fietspad langs de Krommebeek/Onlede-
beek. De aanwezige ecologische waarden en 
potenties werden gevrijwaard met bijzondere 
aandacht voor een minimum aan onderhoud. 
Het Pastoorsbos is een natuurrijk park voor 
iedereen met speelnatuur als stapsteen naar 
het toekomstige speelbos. Hierna worden 
de belangrijkste ontwerpaspecten van het 
‘nieuwe’ Pastoorsbos opgesomd.

Integrale Toegankelijkheid
Het Pastoorsbos is maximaal toeganke-
lijk gemaakt waardoor alle gebruikers (ook 
mensen met een fysieke handicap) op een 
veilige manier en zonder onnodige omwegen 
het park kunnen bereiken en gebruiken.

Zachte recreatie
Het Pastoorsbos is zo ingericht dat de nadruk 
ligt op zachte recreatievormen zoals wandelen 
en natuurbeleving.

Speelnatuur
Om de druk op het bos te verminderen is 
er een zone voor speelnatuur voorzien. Niet 
alleen spelen in het groen maar vooral spelen 
met groen. Met de uitgegraven grond uit de 
grachten werden speelheuvels aangelegd en 
ingezaaid. Losse stammen en speelconstruc-
ties van robiniahout maken er een speels en 
boeiend avonturenlandschap van. 

Sociale veiligheid
De sociale controle werd verhoogd door het 
park langsheen de Beversesteenweg visueel 
open te maken door de uitbouw van een ont-
vangstplein met tegenoverliggende wegver-
smalling.

Beheer
Het beheer is voornamelijk extensief en 
gebeurt volgens de principes van Harmonisch 
Park- en Groenbeheer (HPG). Het beheerplan 
voorziet een gedifferentieerd beheer met 
enkele afgebakende zones voor natuurherstel. 
Op die manier kan staand dood in deze zone 
met rust gelaten worden zonder gevaar voor 
passanten.

Pastoorsbos, een speel- en recreatiezone voor jong en oud
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Verlichting
Omdat de functionele fietsverbinding naast het 
Pastoorsbos loopt, zal er geen verlichting voor-
zien worden in het Pastoorsbos zelf. Er worden 
wel wachtbuizen geplaatst.

Paden en verhardingen
Om een goede toegankelijkheid te verze-
keren en het onderhoud af te stemmen op 
een pesticidenvrij beheer werd gekozen voor 
een hoofdpad in betoncement. De secundaire 
paden werden aangelegd in gefundeerd gazon 
waar intensiever maaibeheer kan toegepast 
worden. Waar de primaire paden de boszone 
doorsnijden, werd het pad gedeeltelijk boven 
het maaiveld verheven, zodat boomwortels 
grotendeels gespaard bleven. Het ‘spechten-
pad’ is een zwevend pad in hout.

Fietsverbinding
Daarnaast werd de keuze gemaakt om de functi-
onele fietsverbinding naast ipv door het Pastoors-
bos te leggen en zo een verbinding te maken 
van het fietspad Krommebeek naar de Beverse-
steenweg, via de speelnatuurstrip en via het 
sport complex. Hierdoor verkleint de betredings-
druk en is verlichting onnodig in het bosgedeelte.

Natuurwaarden
De bestaande spechtenpopulatie werd gevrij-
waard door het afbakenen van een ‘spech-
tenbos’. Als compensatie voor de gesloten 
verharding en het toelaten van een intensie-
vere beleving op en rond de dorpsweide en 
de speelnatuurstrip, werd het ‘spechtenbos’ 
minder toegankelijk gemaakt. Daarboven werd 
de poel opgewaardeerd zodat er opnieuw 
waterleven mogelijk is. Via de herwaardering 
van het grachtenstelsel en de verbinding naar 
de Onledebeek (die als natuurverbindingsge-
bied is geselecteerd in het provinciaal ruimte-
lijk structuurplan), de aanleg van een vlonder 
en speelnatuur, verhoogt het ecologisch 
potentieel. De natuurlijke verjonging van het 
bos werd gestimuleerd door het rooien van 
de aanwezige exoten. Dit zal ook de groei van 
een kruidlaag stimuleren.

Natuureducatie
In de omgeving van de amfibieënpoel en 
de vlonder wordt de focus gelegd op speel-
leren. In de nieuwe verbindingsstrook achter 
de voetbalvelden van Dosko Beveren ligt de 
nadruk op speelnatuur.

Beplanting
In de nieuwe speelnatuurzone werden streek-
eigen bomen en struweel (ook met eetbare 
soorten) aangeplant en op verschillende plaat-
sen werden bloemrijke kruidenmengsels inge-
zaaid.

Gebruikte materialen
Het hout voor de speelelementen, vlonders, 
afsluitingen en meubilair werden gefabriceerd 
uit ter plaatse gerooide bomen, FSC-gelabeld 
hout of kastanjehout. Schanskorven met ruwe 
breuksteen dienen als zitpodium.

Gazon
Het bestaande gazon werd herschapen in een 
visueel aantrekkelijk functioneel gazon dat 
o.a. toelaat het als ligweide te gebruiken, voor 
activiteiten van scholen en verenigingen en 
sporadisch voor festiviteiten zoals de Likkepot-
feesten.

Verbindingen
Door een verbinding te creëren in zuidelijke 
en oostelijke richting, is het Pastoorsbos een 
‘poort’ voor het sportcentrum, het functioneel 
fietsnetwerk en de toekomstige ontwikkelin-
gen van het stadsrandbos en woongebieden.

Tekst
Jos De Wael | jos@vvog.info

Foto’s
Stad Roeselare
Fris in het Landschap
VVOG

Meer info
Pieter Maréchal | p.marechal@roeselare.be

Websites
www.roeselare.be
www.frisinhetlandschap.be

Ligging
Beversesteenweg, Beveren-Roeselare

Ontwerp
Fris in het Landschap, Gent

Aanleg en onderhoud
Segro, Veurne

HPG-steun
150.000 euro

steekkAArt

groencontact 2013 | 39 [3]  —  19

voorbeeldstellend project   GidS   | vvog




