22 februari 2015 - hoorzitting

Het Ravenhofpark, het groene hart van
onze stad!
Op 11 februari 2015 ging de hoorzitting door rond de omvorming van ons
Ravenhofpark. Dat heel wat mensen bekommerd zijn om deze prachtige
groene long midden in ons stadscentrum bleek uit de grote opkomst.
Tijdens de hoorzitting werd een overzicht gegeven van de antwoorden die we
binnenkregen via de enquête die werd gehouden eind november vorig jaar.
Daarna volgde een voorstelling van aanpak van de verschillende zones
gebaseerd op het bestaande beheerplan van het Ravenhofpark opgemaakt
door de VVOG in 2001 en de voorstellen die we kregen van de burgers.
Een samenvatting van die voorstellen vindt u hieronder.
Voorstel globale aanpak Ravenhofpark
Zone 1:

•

• de hulstmassieven zullen
worden onderhouden in functie
van maximale
overlevingskansen van de
aanwezige waardevolle beuken
• we streven naar een
evenwicht van natuurbehoud en
wooncomfort
• de klimop behouden we
als streekeigen, onkruidwerende
bodembedekker
• de eeuwenoude, heel
waardevolle taxusbomen bieden
een groen onderdak voor
chillende jongeren
hazelaarsbosje integreren in de jongerenzone
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Zone 2:
• onderhouden en
aanvullen van de
meidoornhaag zodat deze
een volwaardige afsluiting
wordt van de
hondenspeelweide
• creëren van een
aantrekkelijk biotoop voor
bijen, vlinders en andere
insecten

Zone 3:
• kastanjeafsluitingen
worden verwijderd
• streven naar een visueel
aantrekkelijke kruidlaag
• uitdunningskap in
bomenrij zodat mooie, gezonde
bomen zich verder kunnen
ontwikkelen
• stal omvormen tot
composteerkooi met educatieve
ruimte
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Zone 4:
• de zone wordt met
natuurlijke materialen ingericht
• we creëren een
aantrekkelijke speelzone met
verrassende hoekjes
• er heerst een gevoel van
grote natuurbeleving door de
aanwezigheid van zowel open
ruimte, bos, intensief en
extensief beheerd grasland
• door fietsers op dit
wandelpad toe te
laten,
krijgt het een dubbel gebruik;
overige wandelpaden in het

•

park zijn exclusief voor wandelaars
de oevers langs de walgracht worden opgeschoven om een maximaal
zicht te krijgen op het historisch kasteeltje en de monumentale rode
beuk

Zone 5:

in het Ravenhofpark

• 2014: deelname
projectoproep volkstuintjes
door de Vlaamse
Landmaatschappij
• 9 december 2014:
goedkeuring project
bibvolkstuintjes door de
Vlaamse Regering
• samenwerkingsproje
ct tussen de bibliotheek,
de milieudienst, de
technische dienst
uitvoering, Tuinhier,
vrijwilligers, De Klapdeur
• we onderzoeken de
mogelijkheid van de
integratie van de leestuin
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Zone 6:

het slib wordt verwijderd uit de walgracht

• bestaande beplanting
wordt aan een grondige
opfrisbeurt onderworpen
waarbij het historisch
karakter van het kasteeltje
en de monumentale bomen
centraal staan
• het terras van het
kasteeltje wordt toegankelijk
gemaakt voor de
parkbezoeker
• de fietsenstalling
wordt opgewaardeerd en
uitgebreid

Zone 7:
• er wordt een centrale
zichtas gecreëerd vanuit de
Karel De Ghelderelaan naar
het kasteeltje
• een terras uitlopend
over de walgracht vormt een
extra, romantische
ontmoetingsruimte
• een nieuw wandelpad
zal verbinding maken tussen
de 3 knusse zithoekjes
• door het nieuwe
wandelpad hebben
wandelaars de mogelijkheid
om los van de fietsers een

•

rustig parcours af te leggen
het centrale grasveld wordt groter gemaakt waardoor het park ruimer
aanvoelt. Op die manier ontstaat de mogelijkheid om kleine
evenementen te organiseren
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Zone 8:
• alle klimop wordt uit de
bomen verwijderd
• de bomen worden aan
een visuele controle
onderworpen

Zone 9:
• composteerkooi verhuist
naar de vroegere schapenstal
• de volledige zone krijgt
een groene functie die strookt
met het Ravenhofpark
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Na deze voorstelling konden de aanwezigen aanvullende ideeën en
opmerkingen formuleren die we nu meenemen en verwerken in het dossier dat
we opmaken voor de gemeenteraad.
Volgende voorstellen en opmerkingen werden gegeven:
- Is een toegangspoortje mogelijk vanuit de Nieuwstraat naar het
Ravenhofpark ter hoogte van de chillzone?
- Een imker vraagt of hij een bijenkast mag plaatsen in de educatieve
zone nabij de vlindertuin.
- Kan er een openbaar toilet worden voorzien?
- Is het mogelijk de educatieve zone door een natuurlijke afsluiting af te
zonderen van de hondenspeelweide?
- Een aflsuiting van de kids natuurbelevingszone t.o.v. het wandel- /
fietspad.
- Extra aandacht voor zwerfvuil, hondenpoep, …
- Kunnen de openingsuren van de composteerkooi worden uitgebreid?
- Het zou mooi zijn, mocht er aan beide toegangen een informatiebord
komen met een grondplan van het park, namen van de verschillende
voorkomende bomen, kruidachtigen, …
- De leestuin in het park integreren, zou een grote meerwaarde zijn.
- Bij de toegang van de hondenspeelweide zou een afgesloten “portaal”
handig zijn zodat de aanwezige honden elkaar eerst eens rustig kunnen
besnuffelen en kennis met elkaar maken.
Al deze voorstellen zullen we meenemen en in de mate van het mogelijke
integreren in het addendum van het beheerplan van 2001.
Het beheerplan van 2001, opgemaakt door de VVOG, het addendum van dit
beheerplan en een uitvoeringsdossier met raming van de nodige materialen en
werken zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Op 31 mei 2015 gaat de Dag van het Park door in het Ravenhofpark. Er
zal heel wat te beleven vallen die dag! Naast workshops, informatiestanden,
een heuse fairtrade-bar, straat- en muziektheater, kinderateliers, … zal ook het
voorstel van plan ter inzage liggen. Iedereen kan die dag nog ideeën en
voorstellen om ons park op te fleuren en aangenaam te maken voor iedereen
indienen via de groene Ravenhofparkbrievenbus.
Mocht u nog vragen hebben over de aanpak van het park dan mag u steeds
contact opnemen met mezelf of de hoofdcoördinator van de technische dienst
uitvoering, de heer Ronny Boydens.
Elsie Desmet
Schepen van leefmilieu en natuur
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Meer info bij:
Ronny Boydens, hoofdcoördinator technische dienst uitvoering
Ronny.boydens@torhout.be
050/21.38.41
Persbericht van stad Torhout
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