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1. Kader

In juni 2016 heeft de gemeente Beerse een participatietraject opgezet over de toekomst van het park 

rond het voorziene NDC. Met begeleiding van SPK hebben een kleine 30 betrokken burgers hun visie 

en wensen kenbaar gemaakt. Dat heeft geleid tot een afsprakennota met het gemeentebestuur, 

waarin acht punten waren opgenomen.  

Het rapport van dat participatietraject en de afsprakennota daarin zijn overgemaakt aan het 

architectenbureau en het landschapsarchitectenbureau, die momenteel bezig zijn met de uitwerking 

van de plannen voor het NDC en het park.  

Het gemeentebestuur achtte het wenselijk om de groep van betrokken burgers van het traject van 

2016 opnieuw uit te nodigen voor een reflectie op de nieuwe plannen. Daartoe werd opnieuw 

voorzien in de begeleiding door SPK.  

Dit is het verslag van het overleg van 23 oktober 2017. Dit verslag wordt overgemaakt aan het 

gemeentebestuur en aan de aanwezigen. 

2. Methodiek

De avond is als volgt opgebouwd: 

 SPK heeft gezorgd voor een korte samenvatting van het proces van 2016 en is expliciet

ingegaan op de acht punten van de afsprakennota van 2016.

 Het bureau Omgeving, dat instaat voor de ontwikkeling van het park, heeft een toelichting

gegeven bij het plan en deze expliciet gekoppeld aan de punten van de afsprakennota.

 Vervolgens heeft SPK de discussie gemodereerd vanuit elk van die acht punten en gebruik

makende van de presentatie van het bureau Omgeving. Het verslag dat volgt, is een

weergave van de discussie.

3. Publiek

De aanwezigen van 2016, in totaal 29 personen, zijn uitgenodigd voor deze sessie. Veertien mensen 

waren aanwezig.  

4. Verslag

In onderstaand verslag wordt telkens de letterlijke tekst van de individuele punten van de 

afsprakennota neergeschreven (cursief gedrukt) en vervolgens worden de aandachtpunten van de 

deelnemers meegegeven. 

1. De wens om het Park Tempelhof, de pastorij, Het Gerucht en het Park Bastijns grondig om te

vormen tot één park met een duidelijke en geïntegreerde eigenheid wordt gedeeld door het

College. In de komende maanden zal het gemeentebestuur het nodige doen om de concrete

uitwerking hiervan mogelijk te maken. Gelet op het succesvolle traject zal daarbij opnieuw

gebruik gemaakt worden van de mening van de inwoners van Beerse.

De deelnemers geven aan:

 Tevreden te zijn over het initiatief om het traject op deze wijze verder te zetten.

 Tevreden te zijn over de wijze waarop de voorliggende plannen invulling geven aan

de doelstelling om tot één park met een duidelijke en geïntegreerde eigenheid te

komen.
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Wel wordt aandacht gevraagd voor de historiek van de gebouwen en hun tuinen. Het wordt 

daarom wenselijk bevonden om via nader te bepalen communicatie en in samenwerking met 

de Heemkundige Kring hier aandacht aan te geven. 

2. De gebruikbare ruimte tussen het NDC en de pastorij zal groot genoeg zijn om te kunnen 

spreken van een geheelvormend park.

De voorstellen voldoen aan de verwachtingen. De keuze voor een lage begroeiing tussen 

pastorij en NDC zal zeker bijdragen tot een betere ruimtelijke integratie.

3. Punten 3 en 4 van de nota zijn samengevoegd:

Er komt een brug over de Laak in het park zodat het nieuw te vormen parkdeel Het Gerucht 

en het Park Bastijns één geheel kunnen vormen. Er wordt onderzocht in hoeverre de Laak 

beter geïntegreerd kan worden in het park en in hoeverre deze een functie rond waterberging 

kan krijgen.

Hierbij zijn volgende elementen naar voor gekomen:

 Er wordt vooral gevraagd naar ruimte voor water. Momenteel is de Laak niet veel 
meer dan een gracht met steile oevers langs een muur. Vanaf de brug tot de 
Bisschopslaan (en dus in de zone van de speeltuin) is het wenselijk om het water 
meer ruimte te geven en te werken aan een bloemrijke moerasvegetatie, die de 
esthetiek van de plek verbetert.

 Daarom is het wenselijk om de muur vanaf de brug tot de Bisschopslaan volledig te 
verwijderen. Dat wil wel zeggen dat de muur van de garage van het Huis Bastijns wat 
beter ingekleed moet worden. Er wordt leifruit (was er vroeger ook) gesuggereerd.

 De brug moet uiteraard haar functionele doelen waarmaken, maar aandacht voor de 
esthetiek ervan is ook wenselijk.

 Er wordt ingegaan op de vorig jaar gesuggereerde mogelijkheden om de vijver in het 
Park Bastijns te integreren in de Laak en de waterbergende mogelijkheden die dit 
zou bieden. De groep kan zich echter vinden in het feit dat deze mogelijkheden toch 
niet weerhouden zijn. Het feit dat er een verhard pad doorheen het park Bastijns 
loopt wordt als een zeer goede oplossing verwelkomd.

 Wel blijft de problematiek van zeer natte gronden bestaan op deze wijze. Vooral 
voor de Tuinfeesten kan dit storend zijn. Er wordt gesuggereerd om te bekijken of 
drainering (bijv. tijdelijke drainering in de periode voor en van de Tuinfeesten) niet 
mogelijk is.

 Een persoon suggereerde om toch een brugje te voorzien over de vijver, al was het 
maar om esthetische redenen.

4. Er wordt onderzocht of en hoe er gewerkt kan worden aan een betere invulling en 

infrastructuur voor evenementen in het park.

Volgende elementen kwamen naar voor:

 De (mogelijke) verwerving van een perceel grond dat onderdeel wordt van het Park 
Bastijns is een zeer belangrijk nieuw element. De groep vraagt dat dit mee 
opgenomen wordt in de opdracht van het bureau Omgeving. De integratie van dat 
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perceel zal consequenties hebben voor de vegetatie en voor het gebruik (ook voor 

de evenementen). Het is weinig zinvol om nu ontwerpen en inrichtingsplannen te 

maken die geen rekening houden met dit gegeven. 

 De aanleg van de paden is een meerwaarde voor de evenementen – functie van het

park en heeft nauwelijks consequenties voor de bestaande werking van de huidige

evenementen. Dit wordt gewaardeerd.

 Er wordt gevraagd dat de omvang en de draagkracht van paden in het Park Bastijns

rekening houden met de eigenheid van het specifieke verkeer van leveranciers voor

de evenementen. Op die manier kan voorkomen worden dat de vegetatie stuk

gereden wordt. Dit vergt ook een duidelijk reglement voor leveranciers over hoe en

waar ze moeten rijden en niet mogen rijden.

5. Er komt een rondwandeling in het hele park, die vooral gericht is op het interne van het park.

Wel wordt er aandacht besteed aan de veilige doorgangfunctie van het park ter hoogte van

de Karel Van Nijenlaan.

Volgende elementen werden aangedragen:

 Algemeen is er grote tevredenheid over de voorgestelde rondwandeling. Een

aanwezige betreurt de lengte van het gemeenschappelijke deel in een heen- en

terugwandeling.

 Er wordt gevraagd naar een toegang en oversteekplaats vanaf de school en de Singel

naar het park. Uiteraard moet hierbij rekening gehouden worden met

verkeersveiligheid. Hoewel buiten de focus van dit participatietraject werd

gesuggereerd om dit thema ook te bekijken binnen het ruimere kader van de

mobiliteit van de Pastoriestraat en het kerkplein.

 Er is een zorg over de toegang tot de ondergrondse parking vanaf de Bisschopslaan.

Hier dreigt een conflict met fietsers.

 Er wordt aandacht gevraagd voor blinden, zeker in de omgeving van het NDC en ook

in de richting van de bushalte.

 De toegang tot de speeltuin vanaf de Bisschopslaan is niet wenselijk. Kinderen

zouden te gemakkelijk op de Bisschopslaan terecht kunnen komen (zie ook verder).

 Er wordt een klein stukje extra – pad gevraagd tussen het rondwandelpad in het park

Tempelhof en het ‘cassette – pad’ in de pastorijtuin. Dit zal de wandelmogelijkheden

nog fel verbeteren.

 De pastorijtuin en de speeltuin lijken goede plaatsen voor banken.

 Er is een discussie gevoerd over verlichting van de paden. Daar zitten een aantal

aspecten rond parkreglementering aan vast. In elk geval was de vraag om hier

zorgvuldig mee om te springen indien er voor verlichting gekozen wordt.

6. Er komt een speeltuintje voor de kleinste kinderen en er komen – verspreid doorheen het park

– speelse en avontuurlijke elementen voor de grotere kinderen.

Hierbij kwamen volgende elementen aan bod: 
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 De gemaakte keuzes worden goed bevonden. Hoewel de afstand tussen terras en

speeltuin een minpunt is, is er eensgezindheid dat een speeltuin bij het terras te zeer

negatief zou ingrijpen op het park als geheel.

 Er wordt aandacht gevraagd voor een goede afscherming van de speeltuin tegenover

de Bisschopslaan. Dat zit niet enkel in het verwijderen van een rechtstreekse toegang

(zie hoger). Er wordt gevraagd om ook met reliëf en beplanting te zorgen voor een

visuele scheiding en voor mitigerende maatregelen voor de milieu – en

gezondheidseffecten voor de kinderen (bijv. specifieke begroeiing die fijn stof

wegvangt).

 Er wordt gevraagd om ook water als speelelement te gebruiken.

 Er wordt gevraagd om ten minste één inclusief speeltuig (= te gebruiken door

kinderen met een beperking) te plaatsen.

 Er wordt gesuggereerd om het afgesloten speeltuintje van de kinderopvang deels

beschikbaar te stellen voor andere kinderen (bijv. op sluitingsmomenten van de

kinderopvang). (nvdr: dit is steeds de bedoeling geweest in het kader van een

optimaal gebruik van ruimte en zal dus ook zo uitgevoerd worden)

7. De bruikbare ruimte in het park zal toenemen. Daarbij zal er aandacht zijn voor meer banken,

tafels, enz.

Eerder werd al vermeld om de pastorijtuin en de zone van de speeltuin te voorzien van

banken. Er werd in dat verband aandacht gevraagd voor ouderen (bijv. hogere zitting).

Tevens werd gewezen op afvalstromen en de wijze waarop hiermee moet omgegaan

worden.

5. Conclusies

Aan het eind van de avond is er nog eens expliciet gevraagd naar de algemene tevredenheid over 

ontwerp en werkwijze. Het is zondermeer duidelijk dat die algemene tevredenheid goed tot zeer 

goed is.  

Ook het architectenbureau wees op de meerwaarde van deze werkwijze voor hen. Dat zit dus goed. 

Uiteraard is elke bovenstaande bemerking een bemerking en dus even belangrijk, maar drie 

elementen vallen mij na de avond op: 

 De aandacht voor inclusie: zowel rond de paden, de banken als de speeltuigen is er gevraagd 
voor mogelijkheden voor iedereen. Blinden, kinderen met een beperking, ouderen zijn 
expliciet vermeld, maar het is een algemeen aandachtspunt.

 De integratie van het (bijna) nieuw verworven perceel aan het Park Bastijns wordt als zeer 
belangrijk beschouwd. Het zou een gemiste kans zijn om dit niet in de opdracht te 
integreren.

 De keuze van de ontwerper om te werken met natuurlijke vegetaties en de beperkte hoogte 
ervan wordt gewaardeerd, ook al omdat het antwoord geeft op een nood die vorig jaar vaak 
naar voren kwam: sociale veiligheid. 


