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het is wat wennen voor de ouders: “Blijf op 
de paadjes en ga niet in de modder.” “niet 
in het water, want dan word je nat en dan 
word je ziek en dan moeten we onmiddellijk 
naar huis.” Maar beetje bij beetje verleggen 
kinderen de grenzen, waarna de ouders 
besluiten: “de volgende keer brengen we 
de laarzen mee. En hebben we niet ergens 
nog regen-broeken liggen?”

In Wilrijk verrezen drie indrukwekkende speelvalleien. 
Ze vormen het hart van het neerlandpark, dat binnen 
de Stad Antwerpen als een pilootproject wordt be-
schouwd voor een nieuw soort groenconcept, waarin 
‘natuurontwikkeling, natuurbeleving en avontuurlijk 
spelen’ centraal staan. op de dag van het park is de 
belangstelling groot.

Kinderen en ouders maken kennis met een groene 
ruimte, boordevol speelnatuur en beleefbaar groen. 
heel wat buurtkinderen waren dan ook betrokken bij 
het tot stand komen van het plan. hun inspraaktraject 
begon in 2009. de eerste aanzetten voor plannen 
dateren nog van veel vroeger

dammen bouwen in Wilrijk - Avontuurlijk spelen met water in het neerlandpark Wouter Vanderstede

het neerlandpark in Wilrijk 
tijdens de dag van het park 
2013
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VAn BPA  nAAR PARKonTWERP

Projectgebied

neerland is gelegen in de Antwerpse stadsrand, vlak 
bij de A12, ter hoogte van de Ikea. Er is heel wat druk 
op de open ruimte, zowel voor wonen als voor bedrij-
vigheid. In 2007 werden door middel van een BPA de 
bouwgrenzen van de bebouwde ruimte juridisch vast-
gelegd.   Centraal zou open ruimte bewaard worden 
voor natuur en groene recreatie. 

het projectgebied maakt deel uit van de Antwerpse 
fortengordel. de Y-vormige antitankgracht in het pro-
jectgebied is een relict van die militaire geschiedenis. 
de antitankgrachten zijn nu deels met water gevuld 
en hebben een belangrijke ecologische betekenis. 
de antitankgrachten vormen de ‘celkern’ van het na-
tuurgebied, dat aan natuurpunt in beheer gegeven 
werd. de Stad Antwerpen is eigenaar en beheerder 

van de lichtgroene zones rond deze celkern. deze 
zones konden een meer recreatieve invulling krijgen. 
het BPA wordt nu in fasen verder uitgevoerd en 
geconcretiseerd door AG Stadsplanning. de heraan-
leg van de Krijgslaan is al achter de rug. Eind 2009 
werd het ontwerp voor de parkzones uitbesteed aan 
‘Grontmij Vlaanderen’, ‘Fris in het Landschap’ en ‘Kind 
& Samenleving’. Later volgt de ontwikkeling van de 
woonprojecten ten noorden van het park.

LAndSChAP En LAndSChAPSBE-
LEVInG ALS uITGAnGSPunT VooR 
hET onTWERP

het parkontwerp volgt uiteraard de contouren van het 
BPA. daarnaast vormen de aanwezige landschapsele-
menten en het huidige ruimtegebruik het uitgangs-
punt voor het ontwerp. In het gebied zijn immers heel 
wat kleinere landschapselementen terug te vinden: 
een oude ‘bommenput’, een klei-ontginningsput, een 
hazelaars- (of ‘heksen’)bosje, een oude boomgaard, 
droge grachten, wilgenrijen, avontuurlijke bosjes, 
natte zones,…. dit zijn plekken met een grote bele-
vingswaarde, ook voor kinderen.

neerland ligt eigenlijk in een grote beekvallei en 
houdt als een natuurlijke spons heel wat water vast. 
Water vormde een zeer belangrijke uitdaging voor het 
landschapsontwerp. In het verleden zijn al huizen in 
de omgeving overstroomd en ook voor de geplande 
nieuwe woonontwikkelingen moest een oplossing 
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worden gezorgd. het vergde heel wat onderzoek om 
te begrijpen hoe de waterstromen en watertafels met 
elkaar in verbinding staan. Enkel door samenwerking 
tussen ingenieurs, landschapsontwerpers, nutsbedrij-
ven en lokale sleutelfiguren kon een goede oplos-
sing gevonden worden voor de waterproblematiek. 
daarbij wordt het natuurlijke waterbergingssysteem 
maximaal ingezet en de waterbeheersing landschap-
pelijk ingepast. nochtans lag er al een voorstel van de 
nutsmaatschappijen op tafel voor een meters diepe af-
voergracht, die dwars door de speelzones zou lopen. 
uiteindelijk is voor een veel natuurlijkere oplossing 
gekozen, die ook fantastische speelkansen biedt.

de toestand voor de herinrichting: antitankgracht

InSPRAAK VAn KIndEREn In dE 
VRoEGE onTWERPFASE: In KAART 
BREnGEn VAn RuIMTEGEBRuIK 
En -BELEVInG

Bij de start van de ontwerpfase zijn inspraaksessies 
opgezet in de naburige basisscholen. hiermee is na-
gegaan wat de betekenis was van het gebied. Kennen 
kinderen de plek? Komen ze er dikwijls? Wat doen ze 
er en wat hebben ze er al beleefd?

uit deze bevraging bleek dat de site van het neerland-
park een echt tussen- of doorgangsgebied vormt. de 
zogenaamde ‘Asseweg’ vormt een belangrijke fiets-
verbinding van de neerlandwijk naar het centrum van 
Wilrijk en Antwerpen. de meeste kinderen gebruiken 
de Asseweg en wandelen of fietsen dus regelmatig 
langsheen de groene ruimte. de kinderen kenden het 
gebied echter nauwelijks van binnenuit. de ‘celkern’ 
van het natuurgebied heeft een besloten karakter en 
was slechts occasioneel verkenningsgebied voor de 
kinderen: een soort ‘niemandsland’. Kinderen waren 
wel verwonderd over de rijkdom aan plekken die 
er blijkbaar te vinden zijn. Er zat dus zeker potentie 
om dit gebied als bovenlokale groene ruimte met 
speelkansen te ontwikkelen. Met het ontwerpteam is 
besloten dat nieuwe doorsteken en de uitbouw van 
belevingsplekken in het gebied een grote meerwaar-
de zouden kunnen zijn.

de kinderen bleken in elk geval heel enthousiast 
voor het idee van speelnatuur in velerlei vormen. 
Ze waren in de eerst plaats vragende partij voor 
(liefst spectaculaire) ‘hutten en uitkijkpunten’ en een 
‘avontuurlijke speelruimte’ die een zeer expliciete 
speel-uitstraling heeft. In de gesprekken haalden ze 
het belang aan van een sterk en markant speel-
landschap met combinaties van heuvels, moeras en 
boomconstructies, aangevuld met bouwmateriaal 
voor eigen (gezamenlijke of individuele) construc-
ties. Vooral een combinatie van voorgebouwde 
basisconstructies met beschikbare bouwmaterialen 
bleek aan te spreken. op die manier kan het neer-
landpark complementair zijn aan het bestaande, 
meer klassieke wijkparkje binnen de neerlandwijk. 
de kinderen haalden ook regelmatig het idee aan 
van een ‘crossparcours op heuvels voor met de 
fiets’.

Behalve kinderen zijn er ook enkele tieners be-
vraagd m.b.t. de parkinrichting. dit gebeurde door 
middel van korte veldinterviews langs de Asseweg. 
die paar gesprekjes leverden relevante informatie 
op. Afgezien van enkele accentverschillen (vooral 
vraag naar zit- en chill-mogelijkheden, ook voor 
recreatief sporten), kwamen hun beleving, noden 
en wensen grotendeels overeen met die van de 
jongere kinderen. Ze bleken even enthousiast over 
speelnatuur, al gaven ze aan dat dit eerder voor hun 
jongere broers, zussen en buurtgenootjes bedoeld 
was.
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Met al deze gegevens gingen de ontwerpers verder 
aan de slag om tot een eerste echte schetsontwerp en 
‘praatplan’ te komen.

InSPRAAK BIJ ToETSInG VAn 
EEn EERSTE SChETSonTWERP:        
VERdERE dETAILLERInG VAn 
SPEELnATuuR

In een volgende fase is het eerste schetsontwerp of 
‘praatplan’ getoetst bij dezelfde groepen kinderen op 
het terrein. Eén van de ontwerpers leidde de kinderen 
rond op het terrein om op elke plek plandetails toe 
te lichten en reacties van kinderen te verzamelen. Er 
was dus rechtstreeks contact tussen ontwerpers en 
kinderen.  door de informele gesprekjes tijdens het 
creatieproces en na de groepsbespreking, kregen we 
zicht op de inspiratie, de ideeën en concepten die de 
kinderen naar voren schoven. 

Een ander sessieonderdeel had als doel om de ont-
werpers verder inspiratie te geven voor de detaillering 
van de zones met speelnatuur. hiervoor zijn op het 
terrein, in kleine groepjes, maquettes gemaakt met 
natuurlijke materialen. het eindresultaat bleef daarna 
enige tijd aanwezig op het terrein, als stille getuigenis 
van de activiteit. 

 
de foto van de maquette laat zien dat er 

in elke creatie interessante ideeën voor 

het landschapsontwerp zijn aangereikt.  

deze konden niet allemaal letterlijk in het 

ontwerp worden verwerkt. het globale 

beeld blijft wel overeind. Er zijn toch 

behoorlijk veel parallellen tussen het eind-

resultaat en de creaties in maquettevorm. 
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hET EIndRESuLTAAT:                 
EEn BELEVInGSVoL nATuuRPARK 
MET SPEELnATuuR

de omvangrijke ‘speelzone met heuvels’ naast de 
Asseweg en boomgaard springt het meest in het oog 
als kindgerichte realisatie. op deze terreinen zijn 3 
‘valleien’ gecreëerd, met verschillende ondergronden: 
zand, leem en kiezel. In elke vallei is er speelwater, dat 
in verbinding staat met de celkern.

Vooral dammen bouwen heeft succes. het blijkt ook 
een zeer sociale activiteit: het doel van het spel is 
meteen duidelijk en je kan met meerderen gezamen-
lijk aan een ‘project’ werken. Kinderen van verschil-
lende gezinnen en verschillende leeftijden maken snel 
kennis met elkaar. heel wat ‘nieuwkomers’ hebben in 
het begin wel de neiging om de keien eens stevig in 
het water te plonsen. Maar zij worden al snel terecht-
gewezen door andere kinderen of ouders. de keien 
zijn ook ideaal qua grootte: groot genoeg om te bou-
wen en niet al te zwaar, zodat er weinig gevaar is voor 
geplette vingertjes. 

                                                              kaart: bron: Antwerpen.be
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heel wat ouders zijn enthousiast: “het is een echt avontu-
renpark, achter elke heuvel is er iets nieuws.” of: “ook voor 
volwassenen valt hier iets te beleven: je kan hier ook wande-
len in de natuur.” En ze hebben plannen om terug te komen: 
“Wij hebben wel een grote tuin, maar ik was aan het denken: 
voor ons volgende verjaardagsfeestje komen we zeker naar 
hier”. dergelijk park kan mensen dus toch nog ‘uit hun kot’ 
lokken. of ook ‘nieuwe Belgen’ zullen komen, valt evenwel 
nog af te wachten. op de dag van het Park leken ze eerder 
dun gezaaid.

 “het is een echt avonturenpark,   

            achter elke heuvel is er iets nieuws.”

de eerste reacties van bezoekers zijn alvast positief. 
Maar ook de opvolging en het verdere beheer zijn belangrijk. 
Zal het park bestand zijn tegen een grotere druk, eens de 
nieuwe woonprojecten gerealiseerd zijn? de aanleg van een 
aantal bredere paden langs het natuurgebied heeft het ge-
bied beter ontsloten, maar misschien heeft het hier en daar 
ook de magie van ‘onontdekt gebied’ wat weggehaald. ook 
in de meer natuurrijke zones blijven kinderen niet zomaar op 
de paden. Maar in de praktijk blijkt dat de klemtoon van de 
recreatie toch eerder op de zones langs de Asseweg blijft 
liggen. de natuur zal de werfzones geleidelijk zelf wel weer 
innemen en haar eigen ‘netelige’ grenzen stellen. of willen 
we terug naar ‘het laatste kind in het bos?’ 

Meer lezen over neerland, klik hier.

de kinderen die betrokken waren bij de 

inspraak zijn ondertussen jonge tieners 

geworden. ook zij lijken de weg naar het 

neerlandpark gevonden te hebben. het 

is opvallend hoe ook tieners rondwan-

delen, hun favoriete plekje zoeken aan het 

‘strand’, actief de heuvels beklimmen en 

zelfs meebouwen met jongere kinderen.

http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/82/61/778.Y29udGV4dD04MDkwNTUx.html

