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ERVARINGEN (ALGEMEEN)

Het Neerlandpark is geen klassiek stadspark maar een groene ruimte waarin natuurontwikkeling, 
natuurbeleving en avontuurlijk spelen centraal staan. In het ontwerp werd optimaal gebruik 
gemaakt van de specifi eke kenmerken en hydrologische en ecologische toestand van het 
terrein. De aanwezige natuurlijke en landschappelijke elementen zoals oude bomputten, een 
klei-ontginningsput, een verwilderde boomgaard en diverse bosjes hadden enerzijds een grote 
natuur- en historische waarde en anderzijds een belevingswaarde voor kinderen.

ERVARINGEN INZAKE PESTICIDENVRIJ BEHEER

Voor het onderhoud van het park worden sinds de herinrichting (2013) geen pesticiden meer 
gebruikt. De hoofdpaden zijn in beton en behoeven geen onkruidbeheer. Water kan infi ltreren 
naast de paden. Het gebied wordt grotendeels extensief gemaaid maar sommige speelzones of 
drukker bezochte recreatiezones worden intensiever gemaaid. Natuurpunt beheert een deel van 
het terrein in functie van de aanwezige en potentiële natuurwaarden.

BEHEERDER Aannemer
Natuurpunt (zone natuurgebied)

MATERIEEL/MACHINES Diverse maaiers (bosmaaier, rotatieve maaier)

BODEMBEDEKKING Alles spontaan

ALGEMEEN

Het Neerlandpark, gelegen in de Antwerpse stadsrand (District Wilrijk), is een groengebied 
van ongeveer 23 ha dat oorspronkelijk bestemd was als woonuitbreidingsgebied. In 2007 
werd beslist om het gebied grotendeels te bestemmen voor natuur en groene recreatie. 
Nauwelijks 3 ha werd gereserveerd voor bebouwing. De ontwikkeling als groengebied 
gebeurde voorafgaand aan de bebouwing. Het park werd offi  cieel geopend en in gebruik 
genomen in 2013. De belangrijkste troeven zijn de omvang en de grote groen-blauwe zones 
in het park.
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Waterspeelplaats | Water werd gebruikt als 
centraal parkthema. 
©VVOG

Waterspeelplaats | Al het water van Neerland 
wordt volledig geborgen binnen de parkzone.
©VVOG



ERVARINGEN INZAKE WATERVRIENDELIJK BEHEER

Een belangrijk aspect bij de ontwikkeling van het Neerlandpark was de waterhuishouding. Het 
gebied ligt in een beekvallei en houdt als een natuurlijke spons heel wat water vast. Daarom 
werd gekozen om het natuurlijke waterbergingssysteem maximaal in te zetten en water als een 
centraal parkthema te gebruiken door de waterbeheersing landschappelijk in te passen. Het 
regenwater dat afkomstig is van de verharde oppervlaktes wordt zoveel mogelijk doorheen 
het gebied geleid via open grachten. Het regenwater zowel als het kwel- en grondwater wordt 
volledig geborgen binnen de parkzone door de uitbreiding van de bestaande vijvers en de 
aanleg van een aantal nieuwe waterbekkens.
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Speelplaats | Wanneer de waterstad laag is.   
©VVOG


Fietspad | Het betonpad bestaat grotendeels 
uit gerecycleerd materiaal. 
©Paul Geerts
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Plan | Overzichtsplan van Neerlandpark. 
©Grontmij (nu Sweco)



Fietspad | Doorheen het gebied loopt een 
betonpad. 
©VVOG

SAMENSTELLING VMM |  MET DANK AAN Stad Antwerpen




