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ERVARINGEN (ALGEMEEN)

Inspraak Het park werd in fases gerenoveerd. Telkens werd een grondige bevraging gedaan van 
de omwonenden.
Fase 1 (2012) Heraanleg van het oostelijk deel van het park: (her)inrichting van een avontuurlijk 
speelterrein met o.a. water als spelelement
Fase 2 (2015) Volledig vernieuwde padenstructuur over het hele park: verschillende vormen van 
verharding werden gebruikt: beton, klinkers, porfi ersteenslag, schelpen
Fase 3 (2017) Herinrichting van het centraal gedeelte met verschillende sportinfrastructuur-
elementen. Gedeeltelijke recyclage van bestaande infrastructuur.

ERVARINGEN INZAKE PESTICIDENVRIJ BEHEER

Voor de heraanleg werden de paden onkruidvrij gehouden door herbiciden. Sinds de heraanleg 
worden geen herbiciden meer gebruikt in het park.
Bij de verschillende fases werd rekening gehouden met het voeren van een pesticidenvrij beheer.
De aanleg van de padeninfrastructuur gebeurde op een doordachte manier: het betonpad 
vraagt geen onkruidbeheer, het klinkerpad en de paden in porfi er worden intensief gebruikt en 
zijn daardoor dan weer weinig onkruidgevoelig. Het schelpenpad in de speelzone kan eventueel 
dichtgroeien als het weinig gebruikt wordt en blijft open als de kinderen er dikwijls langkomen. 
In het bosgedeelte wordt enkel een netheidsstrook naast de paden gemaaid om overgroeien te 
voorkomen.

BEHEERDER District Merksem (eigen regie)

MATERIEEL/MACHINES Bosmaaier voor het bijwerken rond obstakels 
Maaimachine voor de netheidsstrook

BODEMBEDEKKING De zones tussen park en straat zijn voorzien van een hees-
terbeplanting. De plantdichtheid was te laag en de beplan-
ting sloeg niet goed aan. Wandelen door de beplanting 
zorgde ervoor dat ze open bleef.

BOMEN Bestaande bomen zijn grotendeels behouden. Op - al dan 
niet geplande - speelheuvels is een wilgenstruweel aange-
plant.

ALGEMEEN

Distelhoek is een duurzaam en waterrobuust wijkpark gelegen aan de rand van het district 
Merksem (stad Antwerpen) vlakbij de ring (R1) rond de stad. Tot voor enkele jaren was het 
een steriele groene ruimte die weinig aantrekkelijk was ingericht en regelmatig te kampen 
had met wateroverlast. In 2012 werd gestart met een gefaseerde renovatie. Verwacht wordt 
dat de laatste fase in 2017 wordt uitgevoerd. Grote delen zijn al afgerond en volop in ge-
bruik door de buurtbewoners.
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Betonpad | In de boszone wordt de extensie-
ve begroeiing enkel gemaaid in een strook 
langs het betonpad om overgroeide planten-
groei te vermijden. ©VVOG

Waterspeelplaats | Ondiepe waterspeelzone 
waar kinderen naar hartenlust veilig kunnen 
spelen. 
©VVOG



ERVARINGEN INZAKE WATERVRIENDELIJK BEHEER

De problematiek van wateroverlast werd omgebogen tot een troef. Water speelde een 
belangrijke rol bij de heraanleg door het creëren van ruimte voor water in de vorm van wadi’s 
en waterspeelruimtes.
In de speelzone werd een waterrijke speelzone voorzien met aangepaste infrastructuur waar 
kinderen kunnen spelen met water.
In de sportzone werd een deel van het terrein uitgewerkt als een wadi. Bij hoge waterstand 
staat dit lager gelegen deel van het terrein onder water zonder hinderlijk te zijn voor het BMX-
parcours dat errond ligt.
Op een andere plaats binnen het centrale recreatiegedeelte werd de padenstructuur aangelegd 
op een zwevende constructie om water niet te hinderen en de zone toch toegankelijk te houden 
in natte periodes.
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Schelpenpaadje | Doorheen de kinderspeel-
zone loopt een ‘olifantenpaadje’ in gemalen 
schelpjes. Als dit paadje weinig gebruikt 
wordt, mag het dichtgroeien. ©VVOG


Wadi | Het lager gelegen deel van de sportzo-
ne (gazon) is ingericht als een wadi waar het 
water vrij spel heeft en bij hoge waterstand 
niet hindert. ©VVOG
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Detail plan Distelhoek
© Stad Antwerpen



Zwevend pad | Doorheen de sportzone werd 
in de lager gelegen zones de padenstructuur 
aangelegd op een zwevende constructie. Het 
pad blijft bruikbaar ook bij hoge waterstand 
en vormt geen hindernis voor het water. 
©VVOG
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