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Deel A  Identificatie 
 

A. Identificatie 
 
 

1. Administratieve identificatiegegevens 
 
1.1. Groenobject 

 
Naam: De Balokken 
Ligging: De Balokken, Wervik (8940), Provincie West-Vlaanderen 

(zie figuur 1) 
 
1.2. Eigenaar 

 
Naam: Waterwegen & Zeekanaal nv (W&Z) 

(Vlaamse openbare instelling) 
Afdeling Bovenschelde 

Straatnaam en nummer: Nederkouter 28 
Postnummer en gemeente: 9000 Gent 
Telefoonnummer: 09/268.02.11 
E-mail: bovenschelde@lin.vlaanderen.be 
 
Opm.: De Afdeling Bovenschelde was tot voor kort een afdeling van de Administratie 
Waterwegen en Zeewezen (AWZ) van de Vlaamse Gemeenschap. 

 
1.3. Beheerder 

 
Naam: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

Departement Leefmilieu en Infrastructuur, 
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, 
Afdeling Bos en Groen 

Straatnaam en nummer: Koning Albert II-laan 20 bus 8 
Postnummer en gemeente: 1000 Brussel 
Telefoonnummer: 02/553.81.02 
E-mail: bos.groen@lin.vlaanderen.be 

 
1.4. Dossierbeheerder 

 
Naam: Dhr. Jan Billiau 
 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
 AMINAL – Afdeling Bos en Groen 
Straatnaam en nummer: Zandstraat 255 bus 3 
Postnummer en gemeente: 8200 Sint-Andries-Brugge 
Telefoonnummer: 050/45.41.71 
E-mail: Jan.Billiau@lin.vlaanderen.be 
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1.5. Terreinbeheerder 
 
Naam: Dhr. Luc Vandecandelaere 
 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
 AMINAL – Afdeling Bos en Groen 
Straatnaam en nummer: Zandstraat 255 bus 3 
Postnummer en gemeente: 8200 Sint-Andries-Brugge 
Telefoonnummer: 050/45.41.74 
E-mail: Luc.Vandecandelaere@lin.vlaanderen.be 

 
1.6. Oppervlakte en kadastrale gegevens 
 

Het plangebied omhelst één perceel, kadastraal bekend als: 
Wervik, 1e afdeling, sectie D, nummer 659C. 
Oppervlakte: 20 ha 24 a 62 ca. 
 
Een voorstelling van dit kadastraal perceel is te vinden in figuur 2. 
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Figuur 1: Situering van het groenobject ‘Balokken’ in zijn omgeving 
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Figuur 2: Kadasterkaart van het plangebied 
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2. Opmetingsplan en terreineenheden 
 
Voor het park Balokken werd reeds een opmetingsplan opgesteld in het kader van een 
biodiversiteitsstudie van Vlaamse parken, uitgevoerd door de KULeuven (Cornelis & Hermy, 2001). 
Dit opmetingsplan werd ter gelegenheid van deze studie geactualiseerd en de eraan gekoppelde 
beschrijving van terreineenheden (verder afgekort: TE) werd aangepast naar de methode 
vooropgesteld in het Vademecum beheerplanning Harmonisch Park- en Groenbeheer. 
 
Tabel 1 geeft een opsomming van alle geïdentificeerde terreineenheden. Tabellen 2 t.e.m. 4 vatten 
deze informatie per categorie van terreineenheden samen. Op de figuren 3 t.e.m. 6 is de situering van 
elke terreineenheid terug te vinden. 
 
 
Tabel 1. Overzicht van de terreineenheden in het groenobject. 
 

Vlakvormige terreineenheden 
Categorie TE code Omschrijving Oppervlakte

(m²) 
Omtrek 

(m) 
4 V4/1 Hooghout 965,607 201,764
4 V4/2 Hooghout 1584,824 252,182
4 V4/3 Hooghout 530,031 88,478
4 V4/4 Hooghout 360,803 73,494
4 V4/5 Hooghout 346,960 108,744
4 V4/6 Hooghout 112,733 42,025
4 V4/7 Hooghout 261,106 97,685
4 V4/8 Hooghout 56,266 27,193
4 V4/9 Hooghout 367,865 113,506
4 V4/10 Hooghout 108,059 40,664
4 V4/11 Hooghout 52,848 26,702
4 V4/12 Hooghout 75,422 32,873
4 V4/13 Hooghout 118,690 40,580
4 V4/14 Hooghout 1112,942 223,103
4 V4/15 Hooghout 1068,957 176,124
4 V4/16 Hooghout 479,580 131,480
4 V4/17 Hooghout 1453,152 214,786
4 V4/18 Hooghout 6066,295 524,921
4 V4/19 Hooghout 648,017 101,397
4 V4/20 Hooghout 4071,021 485,157
4 V4/21 Hooghout 680,819 137,935
4 V4/22 Hooghout 441,634 104,009
4 V4/23 Hooghout 263,736 75,031
4 V4/24 Hooghout 944,551 203,320
4 V4/25 Hooghout 1356,426 179,016
4 V4/26 Hooghout 276,949 71,362
4 V4/27 Hooghout 836,115 168,485
4 V4/28 Hooghout 791,794 124,783
4 V4/29 Hooghout 384,912 92,691
4 V4/30 Hooghout 479,886 128,280
4 V4/31 Hooghout 971,303 133,494
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4 V4/32 Hooghout 3301,920 386,455
4 V4/33 Hooghout 579,627 152,878
4 V4/34 Hooghout 1996,521 310,781
4 V4/35 Hooghout 2139,468 279,160
4 V4/36 Hooghout 192,663 70,918
4 V4/37 Hooghout 2239,838 213,401
4 V4/38 Hooghout 4406,441 496,526
4 V4/39 Hooghout 3017,657 285,652
7 V7/1 Boomgaard 2222,280 224,810

16 V16/1 Speel-/picknick-/ligweide 13222,454 1753,089
16 V16/2 Speel-/picknick-/ligweide 18076,216 1960,719
16 V16/3 Speel-/picknick-/ligweide 860,610 229,340
16 V16/4 Speel-/picknick-/ligweide 3595,869 560,134
16 V16/5 Speel-/picknick-/ligweide 6907,229 612,453
16 V16/6 Speel-/picknick-/ligweide 7827,614 706,107
16 V16/7 Speel-/picknick-/ligweide 2083,931 805,253
16 V16/8 Speel-/picknick-/ligweide 2830,001 1231,850
16 V16/9 Speel-/picknick-/ligweide 2221,449 721,705
16 V16/10 Speel-/picknick-/ligweide 281,762 104,972
16 V16/11 Speel-/picknick-/ligweide 6033,885 460,792
16 V16/12 Speel-/picknick-/ligweide 5894,986 963,133
16 V16/13 Speel-/picknick-/ligweide 5109,141 560,048
16 V16/14 Speel-/picknick-/ligweide 3373,893 802,927
16 V16/15 Speel-/picknick-/ligweide 399,258 88,472
16 V16/16 Speel-/picknick-/ligweide 6711,934 1070,732
17 V17/1 Hooiland 90,342 72,138
17 V17/2 Hooiland 9670,721 698,830
17 V17/3 Hooiland 10347,201 919,018
17 V17/4 Hooiland 64,794 35,931
17 V17/5 Hooiland 4545,555 783,613
20 V20/1 Ruigte (incl. rietland) 31073,869 719,953
20 V20/2 Ruigte (incl. rietland) 7738,547 558,340
28 V28/1 Sierbeplanting 186,448 48,970
28 V28/2 Sierbeplanting 11,560 15,787
28 V28/3 Sierbeplanting 9,744 15,967
28 V28/4 Sierbeplanting 120,320 62,651
28 V28/5 Sierbeplanting 104,303 49,799
30 V30/1 Vijver 163,477 62,893
30 V30/2 Vijver 769,726 224,128
30 V30/3 Vijver 2284,887 261,895
30 V30/4 Vijver 13,847 22,653
30 V30/5 Vijver 1156,974 0,000
32 V32/1 Halfopen verharde parking 10,565 14,890
32 V32/2 Halfopen verharde parking 147,838 62,096
32 V32/3 Halfopen verharde parking 216,871 87,874

 
Lijnvormige terreineenheden 

Categorie TE code Omschrijving Lengte (m) Opmerkingen 
36 L36/1 Bomenrij: Witte paardekastanje 112,455
36 L36/2 Bomenrij: Zomereik 86,960
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36 L36/3 Bomenrij: Grauwe abeel 209,543 buiten perimeter plangebied 
36 L36/4 Bomenrij: Grauwe abeel 23,989 buiten perimeter plangebied
36 L36/5 Bomenrij: Gewone es 28,380
36 L36/6 Bomenrij: Zomerlinde 17,235
36 L36/7 Bomenrij: Zomerlinde 14,850
36 L36/8 Bomenrij: Gewone es 231,853
36 L36/9 Bomenrij: Gewone es 28,762
36 L36/10 Bomenrij: Zwarte els 25,039
36 L36/11 Bomenrij: Grauwe abeel 61,096 buiten perimeter plangebied
36 L36/12 Bomenrij: Beuk 33,110
36 L36/13 Bomenrij: Zwarte els 105,168
36 L36/14 Bomenrij: Beuk 33,649
36 L36/15 Bomenrij: Zwarte els 57,325
36 L36/16 Bomenrij: Grauwe abeel 128,798 buiten perimeter plangebied
36 L36/17 Bomenrij: Gewone es 692,388 buiten perimeter plangebied
36 L36/18 Bomenrij: Wilde appel 57,400
36 L36/19 Bomenrij: Witte paardekastanje 76,489
36 L36/20 Bomenrij: Gewone es 67,152
36 L36/21 Bomenrij: Witte els 64,933
36 L36/22 Bomenrij: Zomerlinde 119,185
36 L36/23 Bomenrij: Witte paardekastanje 76,694
36 L36/24 Bomenrij: Gewone es 57,908
36 L36/25 Bomenrij: Gewone es 70,491 buiten perimeter plangebied
36 L36/26 Bomenrij: Witte els 44,537
36 L36/27 Bomenrij: Wintereik 48,088
36 L36/28 Bomenrij: Okkernoot 102,070
36 L36/29 Bomenrij: Witte els 24,768
36 L36/30 Bomenrij: Gewone es 38,508
36 L36/31 Bomenrij: Zomerlinde 121,089
36 L36/32 Bomenrij: Beuk 59,714
36 L36/33 Bomenrij: Beuk 56,946
36 L36/34 Bomenrij: Gewone es 37,072
36 L36/35 Bomenrij: Gewone es 196,067
36 L36/36 Bomenrij: Gewone es 198,245
36 L36/37 Bomenrij: Witte paardekastanje 115,542
37 L37/1 Geschoren haag 10,073
37 L37/2 Geschoren haag 9,466
38 L38/1 Houtkant 56,416
38 L38/2 Houtkant 28,584
38 L38/3 Houtkant 56,256
38 L38/4 Houtkant 66,546
38 L38/5 Houtkant 44,738
38 L38/6 Houtkant 27,392
38 L38/7 Houtkant 14,794
38 L38/8 Houtkant 12,584
38 L38/9 Houtkant 17,984
38 L38/10 Houtkant 16,560
38 L38/11 Houtkant 16,479
38 L38/12 Houtkant 29,612
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38 L38/13 Houtkant 42,525
38 L38/14 Houtkant 48,579
38 L38/15 Houtkant 181,652 beheer door W&Z
41 L41/2 Natuurlijke oever waterpartij 55,862
41 L41/3 Natuurlijke oever waterpartij 105,513
41 L41/4 Natuurlijke oever waterpartij 123,900
41 L41/5 Natuurlijke oever waterpartij 106,586
41 L41/9 Natuurlijke oever waterpartij 255,393
43 L43/2 Natuurlijke oever waterloop 868,501 buiten perimeter plangebied
43 L43/19 Natuurlijke oever waterloop 481,888
43 L43/20 Natuurlijke oever waterloop 102,293
43 L43/21 Natuurlijke oever waterloop 323,038
43 L43/22 Natuurlijke oever waterloop 86,379
43 L43/23 Natuurlijke oever waterloop 86,989
43 L43/24 Natuurlijke oever waterloop 195,500
45 L45/2 Greppel 480,703 buiten perimeter plangebied
45 L45/4 Greppel 86,654
45 L45/8 Greppel 322,937
48 L48/1 Verharde weg 677,936 buiten perimeter plangebied
48 L48/2 Verharde weg 1024,394 buiten perimeter plangebied
48 L48/3 Verharde weg 143,378 buiten perimeter plangebied
48 L48/4 Verharde weg 64,205 buiten perimeter plangebied
48 L48/5 Verharde weg 106,097 buiten perimeter plangebied
49 L49/1 Halfopen verharde weg 151,675
49 L49/2 Halfopen verharde weg 65,938
49 L49/3 Halfopen verharde weg 52,647
49 L49/4 Halfopen verharde weg 136,021
49 L49/5 Halfopen verharde weg 12,639
49 L49/6 Halfopen verharde weg 32,300
49 L49/7 Halfopen verharde weg 314,116
49 L49/8 Halfopen verharde weg 136,220
49 L49/9 Halfopen verharde weg 28,033
49 L49/10 Halfopen verharde weg 125,297
49 L49/11 Halfopen verharde weg 36,485
49 L49/12 Halfopen verharde weg 4,318
49 L49/13 Halfopen verharde weg 32,407
49 L49/14 Halfopen verharde weg 138,482
49 L49/15 Halfopen verharde weg 43,135
49 L49/16 Halfopen verharde weg 51,561 werfweg met tijdelijk karakter
49 L49/18 Halfopen verharde weg 42,785
49 L49/20 Halfopen verharde weg 29,116
52 L52/1 Verhard pad 31,143
52 L52/2 Verhard pad 4,452
52 L52/3 Verhard pad 37,048
52 L52/4 Verhard pad 164,144
53 L53/1 Halfopen verhard pad 302,150
53 L53/2 Halfopen verhard pad 183,086
53 L53/3 Halfopen verhard pad 16,544
53 L53/4 Halfopen verhard pad 211,094
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53 L53/5 Halfopen verhard pad 107,192
53 L53/6 Halfopen verhard pad 29,511
53 L53/7 Halfopen verhard pad 10,789
53 L53/8 Halfopen verhard pad 104,897
53 L53/9 Halfopen verhard pad 66,710
53 L53/10 Halfopen verhard pad 156,574
53 L53/11 Halfopen verhard pad 121,864
53 L53/12 Halfopen verhard pad 91,131
53 L53/13 Halfopen verhard pad 25,830
53 L53/14 Halfopen verhard pad 154,416
53 L53/15 Halfopen verhard pad 25,232
53 L53/16 Halfopen verhard pad 11,344
53 L53/17 Halfopen verhard pad 136,115
53 L53/18 Halfopen verhard pad 20,004
54 L54/1 Onverhard pad 107,159 
54 L54/2 Onverhard pad 117,477
54 L54/3 Onverhard pad 38,226
54 L54/4 Onverhard pad 302,505
55 L55/1 Muur 5,907
55 L55/2 Muur 7,014
55 L55/3 Muur 7,645
55 L55/4 Muur 7,245
55 L55/5 Muur 7,798

 
Puntvormige terreineenheden 

Categorie TE code Omschrijving Opmerkingen 
56 P56/1 Alleenstaande boom: Haagbeuk 
56 P56/2 Alleenstaande boom: Haagbeuk 
56 P56/3 Alleenstaande boom: Haagbeuk 
56 P56/4 Alleenstaande boom: Haagbeuk 
56 P56/5 Alleenstaande boom: Tamme kastanje 
56 P56/6 Alleenstaande boom: Tamme kastanje 
56 P56/7 Alleenstaande boom: Tamme kastanje 
56 P56/8 Alleenstaande boom: Ratelpopulier 
56 P56/9 Alleenstaande boom: Ratelpopulier 
56 P56/10 Alleenstaande boom: Ratelpopulier 
56 P56/11 Alleenstaande boom: Ratelpopulier 
56 P56/12 Alleenstaande boom: Schietwilg 
56 P56/13 Alleenstaande boom: Schietwilg 
56 P56/14 Alleenstaande boom: Gladde iep 
56 P56/15 Alleenstaande boom: Gladde iep 
56 P56/16 Alleenstaande boom: Gladde iep 
56 P56/17 Alleenstaande boom: Gladde iep 
56 P56/18 Alleenstaande boom: Gladde iep 
56 P56/19 Alleenstaande boom: Gladde iep 
56 P56/20 Alleenstaande boom: Gladde iep 
56 P56/21 Alleenstaande boom: Grauwe abeel 
56 P56/22 Alleenstaande boom: Grauwe abeel 
56 P56/23 Alleenstaande boom: Grauwe abeel 
56 P56/24 Alleenstaande boom: Grauwe abeel 
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56 P56/25 Alleenstaande boom: Wilg sp. 
56 P56/26 Alleenstaande boom: Ruwe iep 
56 P56/27 Alleenstaande boom: Wilde lijsterbes 
56 P56/28 Alleenstaande boom: Wilde lijsterbes 
56 P56/29 Alleenstaande boom: Wilde lijsterbes 
56 P56/30 Alleenstaande boom: Noorse esdoorn 
56 P56/31 Alleenstaande boom: Noorse esdoorn 
56 P56/32 Alleenstaande boom: Ratelpopulier 
56 P56/33 Alleenstaande boom: Amerikaanse eik 
56 P56/34 Alleenstaande boom: Amerikaanse eik 
56 P56/35 Alleenstaande boom: Amerikaanse eik 
56 P56/36 Alleenstaande boom: Amerikaanse eik 
56 P56/37 Alleenstaande boom: Winterlinde 
56 P56/38 Alleenstaande boom: Winterlinde 
56 P56/39 Alleenstaande boom: Winterlinde 
56 P56/40 Alleenstaande boom: Winterlinde 
56 P56/41 Alleenstaande boom: Winterlinde 
56 P56/42 Alleenstaande boom: Winterlinde 
56 P56/43 Alleenstaande boom: Winterlinde 
56 P56/44 Alleenstaande boom: Witte paardekastanje 
56 P56/45 Alleenstaande boom: Witte paardekastanje 
56 P56/46 Alleenstaande boom: Witte paardekastanje 
56 P56/47 Alleenstaande boom: Witte paardekastanje 
56 P56/48 Alleenstaande boom: Witte paardekastanje 
56 P56/49 Alleenstaande boom: Witte paardekastanje 
56 P56/50 Alleenstaande boom: Witte paardekastanje 
56 P56/51 Alleenstaande boom: Witte paardekastanje 
56 P56/52 Alleenstaande boom: Spaanse aak 
56 P56/53 Alleenstaande boom: Spaanse aak 
56 P56/54 Alleenstaande boom: Spaanse aak 
56 P56/55 Alleenstaande boom: Spaanse aak 
56 P56/56 Alleenstaande boom: Spaanse aak 
56 P56/57 Alleenstaande boom: Spaanse aak 
56 P56/58 Alleenstaande boom: Ruwe berk 
56 P56/59 Alleenstaande boom: Ruwe berk 
56 P56/60 Alleenstaande boom: Schietwilg 
56 P56/61 Alleenstaande boom: Schietwilg 
56 P56/62 Alleenstaande boom: Witte abeel 
56 P56/63 Alleenstaande boom: Tweestijlige meidoorn 
56 P56/64 Alleenstaande boom: Tweestijlige meidoorn 
56 P56/65 Alleenstaande boom: Tweestijlige meidoorn 
56 P56/66 Alleenstaande boom: Zwarte populier 
56 P56/67 Alleenstaande boom: Zwarte populier 
56 P56/68 Alleenstaande boom: Zwarte populier 
56 P56/69 Alleenstaande boom: Hulst 
56 P56/70 Alleenstaande boom: Hulst 
56 P56/71 Alleenstaande boom: Hulst 
56 P56/72 Alleenstaande boom: Gewone es buiten perimeter plangebied
56 P56/73 Alleenstaande boom: Gewone es buiten perimeter plangebied
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56 P56/74 Alleenstaande boom: Gewone esdoorn buiten perimeter plangebied
56 P56/75 Alleenstaande boom: Gewone esdoorn buiten perimeter plangebied
56 P56/76 Alleenstaande boom: Gewone esdoorn buiten perimeter plangebied
56 P56/77 Alleenstaande boom: Gewone esdoorn buiten perimeter plangebied
56 P56/78 Alleenstaande boom: Gewone esdoorn buiten perimeter plangebied
56 P56/79 Alleenstaande boom: Gewone esdoorn buiten perimeter plangebied
56 P56/80 Alleenstaande boom: Gewone esdoorn buiten perimeter plangebied
56 P56/81 Alleenstaande boom: Gewone esdoorn buiten perimeter plangebied
56 P56/82 Alleenstaande boom: Gewone esdoorn buiten perimeter plangebied
56 P56/83 Alleenstaande boom: Gewone esdoorn buiten perimeter plangebied
56 P56/84 Alleenstaande boom: Zachte berk 
56 P56/85 Alleenstaande boom: Zachte berk 
56 P56/86 Alleenstaande boom: Zachte berk 
56 P56/87 Alleenstaande boom: Ruwe berk 
56 P56/88 Alleenstaande boom: Schietwilg 
56 P56/89 Alleenstaande boom: Wilg sp. (spontaan) 
56 P56/90 Alleenstaande boom: Wilg sp. (spontaan) 
56 P56/91 Alleenstaande boom: Wilg sp. (spontaan) 
56 P56/92 Alleenstaande boom: Wilg sp. (spontaan) 
56 P56/93 Alleenstaande boom: Wilg sp. (spontaan) 
56 P56/94 Alleenstaande boom: Wilg sp. (spontaan) 
56 P56/95 Alleenstaande boom: Wilg sp. (spontaan) 
56 P56/96 Alleenstaande boom: Wilg sp. (spontaan) 
56 P56/97 Alleenstaande boom: Wilg sp. (spontaan) 
56 P56/98 Alleenstaande boom: Wilg sp. (spontaan) 
56 P56/99 Alleenstaande boom: Wilg sp. (spontaan) 
56 P56/100 Alleenstaande boom: Wilg sp. (spontaan) 
56 P56/101 Alleenstaande boom: Wilg sp. (spontaan) 
56 P56/102 Alleenstaande boom: Wilg sp. (spontaan) 
56 P56/103 Alleenstaande boom: Wilg sp. (spontaan) 
56 P56/104 Alleenstaande boom: Wilg sp. (spontaan) 
61 P61/1 Infrastructuurelement: Vogelkijkhut 
61 P61/2 Infrastructuurelement: Brugpijler buiten perimeter plangebied
61 P61/3 Infrastructuurelement: Infrastructuurgroep 
61 P61/4 Infrastructuurelement: Hondentoilet 
61 P61/5 Infrastructuurelement: Infrastructuurgroep 
61 P61/6 Infrastructuurelement: Afvalbak 
61 P61/7 Infrastructuurelement: Afvalbak 
61 P61/8 Infrastructuurelement: Afvalbak 
61 P61/9 Infrastructuurelement: Infrastructuurgroep 
61 P61/11 Infrastructuurelement: Infrastructuurgroep 
61 P61/12 Infrastructuurelement: Afvalbak 
61 P61/13 Infrastructuurelement: Infrastructuurgroep 
61 P61/14 Infrastructuurelement: Infrastructuurgroep 
61 P61/15 Infrastructuurelement: Brugpijler 
61 P61/16 Infrastructuurelement: Infrastructuurgroep 
61 P61/17 Infrastructuurelement: Infrastructuurgroep 
61 P61/18 Infrastructuurelement: Infrastructuurgroep 
61 P61/19 Infrastructuurelement: Kunstwerk 
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61 P61/20 Infrastructuurelement: Infrastructuurgroep 
61 P61/21 Infrastructuurelement: Afvalbak 
61 P61/22 Infrastructuurelement: Zitbank 
61 P61/23 Infrastructuurelement: Afvalbak 
61 P61/24 Infrastructuurelement: Infobord 
61 P61/25 Infrastructuurelement: Afvalbak 
61 P61/26 Infrastructuurelement: Infrastructuurgroep 
61 P61/27 Infrastructuurelement: Infrastructuurgroep 
61 P61/28 Infrastructuurelement: Infrastructuurgroep 
61 P61/29 Infrastructuurelement: Zitbank 

 
Tabel 2: Vlakvormige terreineenheden. 

Categorie Omschrijving Aantal Oppervlakte 
V4 Hooghout 39 4 ha 51 a 43 ca 
V7 Boomgaard 1 22 a 22 ca 

V16 Speel-/picknick-/ligweide 16 8 ha 54 a 30 ca 
V17 Hooiland 5 2 ha 47 a 19 ca 
V20 Ruigte (incl. rietland) 2 3 ha 88 a 12 ca 
V28 Sierbeplanting 5 4 a 32 ca 
V30 Stilstaand wateroppervlak 5 43 a 89 ca 
V32 Halfopen verharde parking 3 3 a 75 ca 

Totale oppervlakte  20 ha 15 a 24 ca 
 
Tabel 3: Lijnvormige terreineenheden. 

Categorie Omschrijving Aantal Lengte (m) 
L36 Bomenrij 37 3523 

waarvan: buiten perimeter plangebied   6 1186 
in beheer door Afd. Bos & Groen 31 2337 

L37 Geschoren haag 2 20 
L38 Houtkant 15 661 

waarvan: binnen perimeter maar in beheer door W&Z 1 182 
rest in beheer door Afd. Bos & Groen 14 479 

L41 Natuurlijke oever waterpartij 5 647 
L43 Natuurlijke oever waterloop 7 2145 

waarvan: buiten perimeter plangebied (oever oude Leie) 1 869 
rest binnen perimeter plangebied 6 1276 

L45 Greppel 3 890 
waarvan: buiten perimeter plangebied 1 481 

L48 Verharde weg (jaagpaden, alle buiten perimeter plangebied) 5 2016 
L49 Halfopen verharde weg 20 1433 

waarvan: tjidelijk 1 52 
L52 Verhard pad 4 237 
L53 Halfopen verhard pad 18 1774 
L54 Onverhard pad 4 565 
L55 Muur 5 36 

 
Tabel 4: Puntvormige terreineenheden binnen het plangebied. 

Categorie Omschrijving Aantal 
P56 Alleenstaande boom (of heester) 92 
P61 Infrastructuurelement 28 
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Figuur 3: Opmetingsplan van het park met aanduiding en benoeming van de vlakvormige 
terreineenheden 
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Figuur 4: Opmetingsplan van het park met aanduiding en benoeming van de lijnvormige 
terreineenheden 
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Figuur 5: Opmetingsplan van het park met aanduiding en benoeming van de puntvormige 
terreineenheden 
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Figuur 6: Algemeen opmetingsplan van het park met aanduiding van alle terreineenheden 
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3. Statutaire identiteit 
 
3.1. Statuut 
 

Het groenobject is volledig openbaar. 
 
3.2. Parkreglement 
 

Op het groenobject is een politieverordening van de stad Wervik van toepassing, meer bepaald: 
“Provincie West-Vlaanderen, Stad Wervik, Uittreksel uit de beraadslagingen van de 
gemeenteraad. Zitting van 21 september 1999. Politieverordening betreffende het 
‘Balokkeneiland’ – vaststelling.” 
 
Dit reglement is van toepassing op alle bezoekers aan het aangeplante deel van het 
‘Balokkeneiland’. De volledige tekst van het reglement is te vinden in de bijlage 1. De 
belangrijkste bepalingen zijn: 
- Het Balokkeneiland is vrij toegankelijk voor het publiek van 1 uur voor zonsopgang tot 1 

uur na zonsondergang. 
- Volgende handelingen zijn verboden door het reglement: 

o Het gebruik van vervoermiddelen, ook niet-gemotoriseerde. Uitzondering wordt 
evenwel gemaakt voor kinderfietsen (wieldiameter kleiner dan 50 cm) bestuurd 
door kinderen beneden de 9 jaar, en voor mindervalidenvoertuigen, voor zover deze 
niet toelaten zich sneller dan stapvoets te bewegen. 

o Het verlaten van de wandelpaden. Het is wel toegelaten zich te begeven op 
grasperken en ligweiden voor zover geen schade wordt aangericht. 

o Het verstoren van rust van mensen en dieren. 
o Het beschadigen van flora of infrastructuur. 
o Het achterlaten van afval, behalve in de daartoe bestemde bakken. 
o Het kamperen. 
o Het leuren, koopwaren uitstallen, verkopen of aanbieden. 
o Onbetamelijk gedrag in strijd met de goede zeden. Monokini is eveneens niet 

toegestaan. 
o Het zwemmen, baden en alle andere vormen van waterrecreatie in alle 

waterpartijen. 
o Het vissen en vangen en/of weghalen van alle andere waterdieren in alle 

waterpartijen. Uitzondering kan gemaakt worden omwille van natuurkundige of 
didactische redenen mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
burgemeester. 

- Honden zijn toegelaten mits ze aan de leiband worden gehouden. 
- De hondenbegeleider ziet er op toe dat de hond geen schade aanricht, mensen of dieren 

verstoort of de waterpartijen betreedt. 
- De hondenbegeleider ziet er op toe dat de hond zijn behoefte doet in de daartoe voorziene 

hondentoiletten. Eventuele hondenpoep achtergelaten op wandelpaden en graspartijen dient 
door de begeleider te worden opgeruimd. 

- Overtreders van dit reglement kunnen door de politiediensten bestraft worden met 
verwijdering uit het park, ontzegging van de toegang tot het park en/of politiestraffen. 

- De burgemeester kan schriftelijke afwijking toestaan m.b.t. de toegangsbepalingen tot het 
Balokkeneiland. 
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3.3. Erfdienstbaarheden 
 

Op het groenobject zijn geen erfdienstbaarheden van toepassing. Op het jaagpad langs de oude 
Leiearm, grenzend aan het gebied, is wel een erfdienstbaarheid van toepassing ten gunste van de 
Afdeling Bovenschelde (W&Z) en de Voies Navigables de France (Franse overheid), ten 
behoeve van het beheer van de waterloop. 

 
3.4. Eigendomssituatie en gebruiksovereenkomsten 
 

3.4.1. Eigendomssituatie van het eiland de Balokken (mond. med. J. Balduck, afdeling 
Bovenschelde; mond. med. C. Dewanckel, stad Wervik) 

 
De eigendomssituatie van het park de Balokken is eenduidig: het groenobject is in zijn 
geheel eigendom van de nv Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) (in rechtsopvolging van 
AWZ), Afdeling Bovenschelde. Voor de inrichting en het beheer als park werd een 
gebruiksovereenkomst afgesloten met de AMINAL-afdeling Bos & Groen (zie onder). 
 
De eigendomssituatie op de rest van het eiland zit complexer in elkaar. Er dient vooreerst 
opgemerkt dat het eiland de Balokken, afgebakend door de oude en de nieuwe Leie, 
grensoverschrijdend is: twee kleine deeltjes van het eiland liggen op Frans grondgebied, 
de rest is Belgisch grondgebied. De gronden van het Belgische deel van het eiland 
behoren toe aan verschillende eigenaars. W&Z heeft het grootste deel in haar bezit, 
waaronder de volledige oppervlakte van het in dit rapport beschouwde groenobject en van 
de oostelijke tip van het eiland. De restgronden in het westen van het eiland zijn verdeeld 
over W&Z en een aantal particuliere eigenaars. 
De infrastructuur op het eiland is eveneens verdeeld over verschillende eigenaars. De 
hoevegebouwen zijn in particulier bezit. Het gebouw dat dienst doet als cafetaria en 
sanitair blok en de trekkershutten werden opgetrokken door de stad Wervik (die de 
oostelijke tip van het eiland beheert) en zijn volgens de stad haar eigendom. Er is echter 
geen recht van opstal voor het gebruik van de grond opgesteld. Het beheer van de twee 
trekkershutten is in handen van de toeristische dienst van de stad Wervik. De 
watergebonden infrastructuur (vaste steigers) werd op vraag van de stad aangelegd in het 
kader van een Europees Interreg II-project. Cofinanciering gebeurde door AWZ, 
waardoor W&Z nu wellicht als eigenaar van de vaste steigers aanzien moet worden. De 
uitbating ervan gebeurde tot voor kort lokaal, i.c. door de Wervikse Watersportvereniging 
(WWSV). Deze vzw liet op eigen kosten nog vier bijkomende vlottende steigers 
aanleggen. De vzw WWSV is echter in ontbinding (publicatie verschijnt binnenkort in het 
Belgisch Staatsblad). Het beheer van de steigers wordt voorlopig verder gezet door de stad 
Wervik, maar het is onduidelijk wie eigenaar wordt van de vier vlottende steigers. 
De commerciële dienst van W&Z werkt momenteel aan een overeenkomst met de stad 
Wervik om de modaliteiten voor het beheer van de infrastructuur op dit deel van het 
eiland eenduidig vast te leggen. 

 
3.4.2. Gebruiksovereenkomsten met betrekking tot het groenobject 

 
Tussen de eigenaar van de gronden waarop het groenobject gelegen is, de toenmalige 
Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) - afdeling Bovenschelde 
(vertegenwoordigd door ir. Eric Van den Eede, afdelingshoofd) en de beheerder, de 
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (AMINAL) - afdeling Bos & 
Groen (vertegenwoordigd door ir. Dirk Van Hoye, toenmalig afdelingshoofd), werd op 26 
augustus 2002 een overeenkomst tot overdracht van technisch beheer opgesteld. Deze 
overeenkomst bepaalt dat de Afdeling Bovenschelde het technisch beheer van een perceel 
met een oppervlakte van 201.797 m² overdraagt aan de AMINAL-afdeling Bos & Groen, 
onder volgende voorwaarden: 
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- Afdeling Bos & Groen kan op het terrein geen rechten aan derden verlenen zonder 
uitdrukkelijke goedkeuring van de Afdeling Bovenschelde. 

- Geplande wijzigingen aan het terrein dienen vooraf ter goedkeuring voorgelegd te 
worden aan de Afdeling Bovenschelde. 

- De lasten verbonden aan het terrein worden gedragen door de Afdeling Bos & Groen. 
- De Afdeling Bovenschelde is niet aansprakelijk (rechtstreeks noch onrechtstreeks) 

voor lasten die derden ondervinden veroorzaakt door het gebruik van het perceel. 
- De Afdeling Bovenschelde kan, indien zij dit wenst, het terrein of een deel ervan 

gebruiken in het kader van haar opdracht en doelstellingen, mits voorafgaandelijke 
inkennisstelling van de Afdeling Bos & Groen. Voor dit gebruik kan geen vergoeding 
aangerekend worden. 

 
Het beheer van de jaagpaden (inclusief de bermen en bomenrijen) valt niet onder deze 
overeenkomst, en blijft in handen van de Afdeling Bovenschelde. 

 
3.5. Planologische bestemming 
 

3.5.1. Gewestplan en BPA’s 
 

Op het Gewestplan Ieper-Poperinge (nr. 5) is het volledige oppervlak van het groenobject, 
evenals de aanliggende percelen op het eiland, ingevuld als “parkgebied” (zie figuur 7). 
Parkgebieden (op het gewestplan) moeten in hun staat bewaard worden of zijn bestemd 
om zodanig ingericht te worden, dat ze in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun 
sociale functie kunnen vervullen. De huidige invulling van het plangebied als parkgebied 
voldoet aan de planologische bestemming. 
 
Het Bijzonder Plan van Aanleg nr. 2 ‘Park’ van de stad Wervik, goedgekeurd op 
26/11/1976, was voornamelijk van toepassing op de oostelijke tip van het eiland, maar 
ook op een aanpalend deel van het in dit rapport beschouwde plangebied (zie figuur 8). 
Het BPA voorzag hier een “recreatiezone”. Het BPA Park werd echter recent herzien en 
uitgebreid, waarbij het werd opgesplitst in BPA ‘Koestraat’ en BPA ‘De Balokken’. Dit 
laatste BPA is van toepassing op het volledige Balokkeneiland (zie bijlage 2). Het grootste 
deel van het eiland, inclusief het plangebied, is op het nieuwe BPA ingekleurd als 
“parkzone”. Deze groene zone is te bewaren in de huidige staat, of in te richten om een 
sociale functie te vervullen, aanvullend aan de stedelijke omgeving van Wervik. Alle 
werken en handelingen dienen er ondergeschikt te blijven aan de parkfunctie. Bestaande 
vergunde gebouwen (hoeve Hof Ter Walle) kunnen wel behouden blijven. In het oostelijk 
deel van het eiland is naast de groene bestemming een oranje arcering voorzien. Hier zijn 
alle infrastructuurwerken in functie van de aanwezige jachthaven en verblijfsrecreatieve 
infrastructuur toegelaten. Op het BPA zijn verder ook twee zones afgebakend voor de 
realisatie van de voetgangers- en fietsersbruggen over de Leie, en een “kanaalzone” langs 
de nieuwe Leie die o.a. het jaagpad omvat, en bestemd is voor waterbouwkundige 
infrastructuur, jaagpad en groen. 

 
3.5.2. Ruimtelijke structuurplanning 

 
De gewenste ruimtelijke structuur op niveau West-Vlaanderen werd uitgewerkt in een 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (Provincie West-Vlaanderen). De 
vallei van de Leie dient als structurerend element en open ruimtegebied behouden te 
blijven. De schaarse, aaneengesloten open ruimten moeten strikt behouden blijven. Op 
deze manier worden er tevens garanties gegeven voor de agrarische en de toeristisch-
recreatieve infrastructuur. 
De toeristisch-recreatieve ontwikkelingen en potenties moeten op geselecteerde, 
gezoneerde plaatsen worden voorzien. Er is hierbij een grensoverschrijdende visie nodig. 
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Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor Wervik bevindt zich nog maar in een fase 
van voorontwerp (WVI & WES, 2004), maar een aantal krachtlijnen met betrekking tot de 
Balokken zijn toch reeds duidelijk. De Balokken maakt deel uit van de Leievallei, het 
belangrijkste structurerende element van de omgeving. De Leievallei is geselecteerd op 
Vlaams niveau als onderdeel van de natuurlijke structuur en het formuleren van 
ontwikkelingsperspectieven behoort dan ook tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. 
De stad Wervik suggereert niettemin enkele ontwikkelingsperspectieven naar de hogere 
overheid en wil de ontwikkeling van deze elementen ondersteunen. Voor de Balokken 
wordt voorgesteld om de ecologische en recreatieve functies te versterken en te verweven. 
Het eiland wordt verder uitgebouwd als groenelement met een recreatieve functie. De 
recreatieve voorzieningen worden daarbij best zoveel mogelijk aan de oostzijde van het 
eiland geconcentreerd, dichtbij het centrum van Wervik, en de klemtoon ligt er op 
laagdynamische activiteiten. Een doortrekkersterrein kan er worden ingepast. De 
westzijde van het eiland biedt kansen voor natuurontwikkeling (b.v. aanleg van poelen en 
kleine landschapselementen), en de stad zal initiatieven in die zin van de hogere overheid 
ondersteunen. Intermediair tussen de ecologische en recreatieve polen van het eiland, kan 
een speelbos ruimtelijk worden ingepast. Tenslotte wordt ook gesuggereerd om in de 
luwe, minder toegankelijke zuidzijde van het eiland het behoud van de ecologische 
kwaliteit van de moeraszone voorop te stellen en knelpunten zoals de doorsteek van het 
wandelpad door de moeraszone weg te werken. 
 
Tot voor kort was het eiland vanuit het centrum van Wervik slecht te bereiken en een 
verbetering van de band tussen de Balokken en het centrum drong zich dan ook op. Dit 
werd in augustus 2005 gerealiseerd door de aanleg van een voetgangers- en fietsersbrug 
over de Leie in de omgeving van het Tabaksmuseum. Een tweede brug, over de oude Leie, 
zal de Balokken verbinden met het centrum van Wervicq-Sud. Dit zal tevens beide steden, 
oorspronkelijk delen van dezelfde stad maar sedert 1713 gescheiden door een staatsgrens, 
nader tot elkaar brengen, met de Leie als verbindingselement. 
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Figuur 7: Gewestplanbestemming van het plangebied 
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Figuur 8: Toepassingsgebied van het vroegere BPA ‘Park’ 
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3.6. Beschermde monumenten en landschappen 
 

Op het groenobject rusten geen beschermingen in het kader van de bescherming van 
monumenten en landschappen in het Vlaamse Gewest. 
Het gebied is wel gelegen in de afbakening van de relictzone Leievallei van de Landschapsatlas 
(zie verder). 

 
3.7. Bos, Natuur en Visserij 
 

Voor zover binnen het groenobject zones met opgaande beplanting als bos beschouwd worden, 
zal in onderling overleg met het bosbeheer, de regelgeving van het Bosdecreet worden 
toegepast. Voor het beheer van parken als geheel, binnen het Bosdecreet, is het wachten op de 
uitvoeringsbesluiten bij het artikel 4bis van het Bosdecreet. 
 
Het groenobject maakt geen deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Het is ook niet 
gelegen in een Speciale Beschermingszone in het kader van de EU-Vogel- en Habitatrichtlijnen. 
Er zijn voor het gebied wel meldingen van waarnemingen van een soort vermeld in de Bijlage II 
van de EU-Habitatrichtlijn, met name de Kamsalamander (Triturus cristatus). Ook een 
broedvogel vermeld in de Bijlage I van de EU-Vogelrichtlijn is aanwezig, nl. de Blauwborst 
(Luscinia svecica). 
 
Binnen de begrenzingen van het groenobject liggen geen openbare viswaters. Het hengelen 
wordt verboden door het parkreglement. De oude Leiearm evenals de nieuwe Leie ter hoogte 
van de Balokken vallen, als bevaarbare waterlopen, onder de toepassing van de wet op de 
riviervisserij. Vissen is er toegestaan, mits inachtneming van de bepalingen vermeld in de wet 
op de riviervisserij. Gezien de tot voor kort zeer slechte waterkwaliteit wordt hier in de praktijk 
niet gevist. De waterkwaliteit van de Leie is echter aan een langzaam herstel bezig. Uit een 
recent (juni 2003) visstandsonderzoek door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) 
(Van Thuyne et al., 2004) bleek een spectaculaire verbetering van de visstand in de oude 
Leiearm (IBI-score: van slecht (visloos) in 1996 naar ontoereikend in 2003). Bij een verder 
herstel van de visstand valt het te verwachten dat de Leie in de toekomst weer aan populariteit 
kan winnen bij hengelaars. 

 
3.8. Beleidsplannen en gebiedsvisies 
 

Enkele beleidsplannen en visies van lokale, provinciale of gewestelijke overheden hebben (o.a.) 
betrekking op het park Balokken en bij uitbreiding op het gehele Balokkeneiland. De plannen en 
visies uitgelegd in deze documenten worden hieronder kort beschreven. 
 

3.8.1. Gewenste bosstructuur 
 

De gewenste bosstructuur in Vlaanderen (Mens & Ruimte, 1996) presenteert een selectie 
van gebieden in Vlaanderen waar bijkomend bos gerealiseerd kan worden, hetzij in 
aansluiting op reeds bestaande bossen, hetzij ter verhoging van het bosareaal in bosarme 
regio’s. Op het Balokkeneiland in Wervik wordt 15 ha niet-prioritaire bosuitbreiding 
binnen vaste perimeter voorzien. Gezien de globale bosarmoede van de verstedelijkte as 
langsheen de Leie, zou dit bos vooral een sociale (recreatieve) en educatieve functie 
moeten vervullen. De afbakening is niet nauwkeurig genoeg om te kunnen oordelen over 
welke gronden het precies gaat, maar wellicht gaat het om het westelijke, nog niet 
onteigende deel van het eiland, naast het huidige groenobject. 
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3.8.2. Gemeentelijke natuurontwikkelings- en milieubeleidsplannen 
 

De stad Wervik draagt inzake de inrichting en het beheer van het park de Balokken geen 
verantwoordelijkheid. Niettemin geeft het stadsbestuur in het Gemeentelijk 
Natuurontwikkelingsplan (GNOP) (Feryn, 1996) - goedgekeurd in 1996 - haar visie weer 
op de verdere invulling van deze terreinen. Met name stelt zij voor om in dit parkgebied 
de ecologische en (natuur)educatieve functies optimaal te ontwikkelen, rekening houdend 
met de mogelijkheden van het terrein en met de andere parkfuncties, in het bijzonder de 
stille recreatie. Zodoende wil zij het gebied zien evolueren naar een natuurrijk parkgebied, 
i.p.v. een gewoon park. 
De stad wil tevens nauw betrokken worden bij de toekomstige inrichting van de nog niet 
onteigende gronden op het westelijke deel van het eiland, die momenteel nog verdeeld zijn 
over vier eigenaars (Afdeling Bovenschelde en drie particuliere eigenaars). Met betrekking 
tot de weilandrestanten rond de hoeve “Hof Ter Walle” doet zij zelfs reeds enige 
voorstellen voor inrichting en beheer: 
- het omvormen van het huidige landbouwbeleid tot een beheer dat leidt tot een 

kleinschalig, bloemenrijk hooilandreservaat; 
- herstel van kleine landschapselementen: omzomen van percelen met hagen en 

knotwilgen, graven van poelen; 
- inrichting van het bestaande hoevegebouw tot een natuureducatief centrum. 
Gezien het grootste deel van de gronden eigendom is van de Vlaamse overheid, is het 
stadsbestuur van oordeel dat het volledige gebied best door de diensten van de Vlaamse 
overheid wordt ontwikkeld. Het is ook het streefdoel van de Afdeling Bos & Groen om het 
volledige eiland als één geheel te beheren. 
 
Het voorontwerp van het Gemeentelijk Milieubeleidsplan van de stad Wervik voor de 
periode 2005-2009 (Desomer M&V, 2005) ziet in de Balokken kansen voor 
natuurontwikkeling. In het oostelijk deel stelt het plan het behoud en de ontwikkeling van 
de ecologische kwaliteit van de moeras- en verlandingszone voorop. Het westelijk deel 
biedt vooral mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Gebieden met een belangrijke 
natuurfunctie worden aan de zuidkant van de Balokken gesitueerd, vermits dit de minder 
toegankelijke zijde van het gebied is. Concrete acties m.b.t. de Balokken zijn niet 
opgenomen in het plan. 

 
3.8.3. Gebiedsvisies 

 
In de gebiedsvisie voor natuur en landschap in de Leievallei tussen Wervik en Kortrijk 
(Econnection, 2002) worden doelstellingen voor het actiegebied Balokken vooropgesteld, 
die in het verlengde liggen van de reeds bestaande beheersvisies. Zo wordt de voortzetting 
van het huidige harmonische (en dus natuurvriendelijke) parkbeheer voorgesteld. Stille 
recreatie moet de enige toegelaten recreatievorm in het gebied zijn en dit is volgens het 
rapport niet verzoenbaar met de vraag vanuit de watersport om jetski mogelijk te maken 
vanuit de aanpalende jachthaven. In het moerasgebied kan verder beperkte spontane 
bosontwikkeling plaatsvinden. 
Wat betreft het aanpalende westelijke deel van het eiland worden in de gebiedsvisie de 
voorstellen van vroegere studies herhaald. De weinige resterende meersengebieden rond 
de hoeve “Hof Ter Walle” dienen hersteld te worden volgens het oorspronkelijke 
meersenkarakter, zoals voorgesteld in het GNOP van de stad Wervik (Feryn, 1996). De 
restgronden van het eiland zijn momenteel in gebruik als (gras)akkers, hier kan 
bosuitbreiding voorzien worden met een recreatieve functie, b.v. speelbos (cf. gewenste 
bosstructuur voor Vlaanderen; Mens & Ruimte, 1996). 
 
In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen werd de reeds genoemde gebiedsvisie voor 
natuur en landschap recent uitgebreid tot een ‘Geïntegreerde gebiedsvisie voor de 
Leievallei tussen Wervik en Kortrijk’ (Leiedal, 2005). Deze gebiedsvisie tracht, vanuit een 
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analyse van de bestaande situatie in de Leievallei op vlak van verschillende sectoren 
(toerisme en recreatie, natuur en landschap, landbouw, beeldkwaliteit, economie), te 
komen tot een geïntegreerde visie die de duurzame ontwikkeling van de Leievallei 
mogelijk maakt. In het rapport worden hieraan voorstellen voor concrete actieplannen 
gekoppeld. 
Geen enkele van de voorgestelde actieplannen heeft rechtstreeks betrekking op het 
plangebied van deze studie, maar een aantal voorstellen situeren zich in de directe 
omgeving en kunnen daardoor wel een invloed uitoefenen op het groenobject. Deze 
voorstellen zijn hieronder weergegeven: 
 
1) Uitvoeringsacties: behoeven geen voorafgaande studie of planologische taken: 

• Herprofilering van de Balokkenbrug: brug deels inrichten als oversteek voor 
zachte recreatie én in functie van natuurverbinding, rekening houdend met 
blijvend autoverkeer. Middellange termijn (3 à 9 jaar). Partners: Vlaamse en 
gemeentelijke overheden. 

• Verdere aanleg en beheer van het parklandschap op het westelijk deel van het 
eiland, rekening houdend met: landbouwgebruik, herstel van het meersengebied 
en uitbouw recreatief speelbos. Korte termijn (< 3 jaar). Partners: Vlaamse en 
gemeentelijke overheden, natuurverenigingen en landbouw. 

• Nabestemming van de hoeve Hof Ter Walle: nieuwe functie-invulling van de 
leegstaande hoeve, die de parkfunctie ondersteunt. Functie sluit aan bij natuur, 
toerisme en/of recreatie. Middellange termijn. Partners: Vlaamse overheid, al dan 
niet i.s.m. particulieren. 

• Realisatie oversteek voor zachte recreatie: grensoverschrijdende bereikbaarheid 
van de Balokken en Wervicq-Sud voor recreatief en sportief fiets- en 
wandelverkeer realiseren, door aanleg van twee bruggen. Korte termijn. Partners: 
Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden. 

• Uitbouw en inrichting van de recreatieve zone (oostelijke tip van het eiland) op 
een kwalitatieve wijze. Korte termijn. Partners: particulieren en gemeentelijke 
overheid. 

 
2) Overlegacties: alle partners dienen op een gelijkwaardige manier zeggenschap te 
hebben in de uiteindelijke opties. 

• Overleg over de landschappelijke integratie van de bedrijventerreinen op de 
Franse Leieoever. Korte termijn. Partners: Vlaamse, provinciale en gemeentelijke 
overheden, Comines (F), Wervicq-Sud, Lille Métropole Communauté Urbaine. 

• Overleg trekkersterrein op de oostelijke tip: mogelijkheden en randvoorwaarden 
bepalen voor de inrichting van het trekkersterrein. Korte termijn. Provinciale en 
gemeentelijke overheden. 

 
Er wordt opgemerkt dat sommige acties in strijd zijn met het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan of het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, of nog een onderbouwing 
dienen te krijgen tijdens de gemeentelijke ruimtelijke structuurplanningsprocessen. De 
geïntegreerde gebiedsvisie en de daaruit voortvloeiende actieplannen werden door de 
Dienst Ruimtelijke planning en Mobiliteit van de Provincie West-Vlaanderen daarom 
slechts voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

 
3.8.4. Landschapsatlas 

 
De Landschapsatlas is een belangrijk beleidsdocument, opgesteld door de Vlaamse 
Gemeenschap (AROHM-afdeling Monumenten & Landschappen), dat een overzicht geeft 
van de relictzones van traditionele landschappen in het Vlaamse Gewest. Relictzones zijn 
gebieden van wisselende oppervlakte waarin de landschappelijke structuren van 
bewoning, wegen, kavels of perceelsbeplanting van het traditionele landschap op een 
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herkenbare manier zijn bewaard en waar de historisch gegroeide landschapsstructuur tot 
op vandaag herkenbaar is gebleven. Ze zijn bijgevolg rijk aan erfgoedwaarden en bezitten 
een relatief hoge landschappelijke gaafheid. Het parkgebied van de Balokken valt binnen 
de in de Landschapsatlas afgebakende perimeter van de relictzone van het traditioneel 
landschap van de Leievallei (zie figuur 9). De alluviale vlakte van de Leie, een zuidelijke 
uitloper van de Vlaamse vallei, is hier smal en zit geklemd tussen stedelijke kernen 
(Wervik, Menen, Halluin, Kortrijk, Waregem). Ze bestaat uit een open broeklandschap 
met meersen. De vochtige weidegebieden hebben relicten van een rijke graslandflora en 
zijn ook belangrijk voor de avifauna. Hoewel sterk verstoord, zijn de wetenschappelijke 
(fauna en flora), historische (o.a. kastelen, oorspronkelijk landschap, Leiemeanders), 
esthetische (afwisselende vergezichten) en sociaal-culturele (o.a. relicten van de 
vlasnijverheid) waarden van dit landschap plaatselijk nog bewaard. De door de 
Landschapsatlas vooropgestelde wenselijkheden voor het beleid zijn het vrijwaren van de 
open ruimte (geen bebouwing in de valleigebieden) en het aanwezige landelijke karakter, 
bijzondere aandacht voor de gradiënten en topografische sequenties in het landschap, en 
het accentueren van de waardevolle sites (kastelen, meanders) in hun omgeving. 

 
3.8.5. Lokale visies 

 
Natuurfonds Westland stelde, naar aanleiding van de opmaak van het beheerplan voor de 
Balokken, een korte nota op met voorstellen voor het beheer van het parkgebied (zie 
bijlage 22). Deze voorstellen spitsen zich in de eerste plaats toe op het graslandbeheer, 
maar ook het natuurlijk beheer van andere parkdelen en een aantal algemene 
aanbevelingen worden vernoemd. Voor het graslandbeheer wordt in de eerste plaats een 
klassiek maaibeheer voorgesteld (maaien en afvoeren), maar er wordt sterk de nadruk 
gelegd op het creëren van zoomvegetaties en ruige overgangszones tussen de 
bosbeplantingen en de graslanden in het park. Deze moeten plaats bieden aan een 
gevarieerd insectenleven. Voor de moeraszone ziet men het waterpeil graag weer omhoog 
gehaald. Ook wordt voorgesteld het rietveld te maaien en de wilgengroei terug te dringen. 
Belangrijk bij dit alles is een goede communicatie, zowel tussen de beheerder en de 
uitvoerder als naar het publiek toe, om het waarom van sommige maatregelen toe te 
lichten. 
 
Aansluitend op het plangebied bevinden zich in het westen van het Balokkeneiland 
restgronden (momenteel nog in landbouwgebruik) en een verlaten hoeve. Een inwoner van 
de stad Wervik, i.c. dokter Luc Maertens uit Geluwe, maakte op eigen initiatief een 
uitvoerig plan op voor de invulling van die restgronden en een herbestemming van de 
hoeve Hof ter Walle. Het plan draait rond de inrichting van een natuureducatief centrum in 
de hoeve dat voor de bezoekers een inspiratie- en documentatiebron moet vormen over 
hoe met relatief kleine middelen aan natuurherstel en –ontwikkeling kan worden gedaan. 
Het wil m.a.w. de praktische kant van kleinschalige natuurontwikkeling voorstellen, 
duiden en promoten. Het project werd gedoopt: “KNOP” (Kleinschalige 
Natuurontwikkeling Praktisch). De voorgestelde deelprojecten omhelzen o.a. een 
hoogstamboomgaard, kinderboerderij, knotbomen, begrazingsproject, weidepoelen, 
kleinschalige waterzuivering, thuiscompostering, nestkasten voor diverse vogelsoorten, 
insecten- en bloemenweiden, bloesem- en bessenrijke hagen, houtmijten, vleermuiskelder, 
observatiehut, speel- en avonturenbos, een documentatiecentrum, enz. 
Het plan wordt gesteund door de lokale afdeling van Natuurpunt vzw, maar er is voorlopig 
geen initiatiefnemer/geldschieter voor de realisatie. 
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Figuur 9: Begrenzing van de relictzone ‘Leievallei’ ter hoogte van de Balokken 
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B. Participatie 
 
 
 
Het harmonisch parkbeheer streeft naar een duurzame, dynamische en kwaliteitsvolle ontwikkeling 
van groenobjecten en speelt maximaal in op de verschillende maatschappelijke behoeften. Daarom 
wordt groot belang gehecht aan een maximale betrokkenheid van het publiek bij het 
besluitvormingsproces. Dit om het parkbeheer af te stemmen op meerdere met elkaar verzoenbare 
functies en een stevig maatschappelijk draagvlak op lange termijn te creëren. Een communicatie- en 
participatieprocedure moet dit proces initiëren, ondersteunen en onderhouden. 
 
 

1. Huidige en toekomstige gebiedsgebruikers en betrokkenen 
 
Eén van de doelstellingen van de participatie is te achterhalen welke (groepen van) mensen van het 
park gebruik maken. Het aantal vaste gebruikers – d.w.z. mensen of groepen die voor hun activiteit 
afhankelijk zijn van het park of waarvan het zwaartepunt van hun activiteit ligt in het park – is beperkt 
en valt voor het merendeel buiten het eigenlijke plangebied. Ze worden evenwel mee in beeld gebracht 
omdat hun activiteit eveneens van invloed is op het plangebied. De grootste groep zijn occasionele 
parkbezoekers die doorgaans individueel of in familiaal verband het park bezoeken doch evenzeer in 
een georganiseerd verband.  
 
Om na te gaan welke de huidige en mogelijk toekomstige gebiedsgebruikers (= begunstigden) zijn, 
werd allereerst navraag gedaan bij de beheerder – de AMINAL-afdeling Bos & Groen – en de 
verschillende gemeentelijke diensten. Vervolgens is een buurtprospectie uitgevoerd. Om de 
“anonieme” begunstigden te kennen wordt een bevraging georganiseerd bij buurtbewoners, lokale 
verenigingen en diverse maatschappelijke groepen en instellingen (zie verder). 
 
Het onderzoek beperkte zich niet tot de stad Wervik; ook de aangrenzende (Franstalige) gemeenten 
worden in het gebruikersonderzoek betrokken. Het eindresultaat levert een lijst van betrokkenen (A), 
begunstigden (B) en externe spelers (E) op. Het onderscheid wordt gemaakt op basis van de mate en 
wijze van betrokkenheid van elk van deze groepen. Dat maakt ook een verdere onderverdeling van 
elke groep mogelijk (figuur 10). Van de verschillende groepen volgt hierna een overzicht. 
 
 
Figuur 10: Indeling van de bij de participatieprocedure betrokken actoren. 
 

  BETROKKENEN beleidsondersteunend 
    

ACTOREN ---------------- BEGUNSTIGDEN doelgroepen 
    
  EXTERNEN informatie 
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1.1. Betrokkenen 
 
In samenspraak met de opdrachtgever en het stadsbestuur is een selectie gemaakt van betrokkenen (A) 
(= partners) bij de gebiedsontwikkeling (tabel 5). Dit zijn de actoren die een rechtstreekse invloed 
hebben op de gebiedsontwikkeling of deze beleidsmatig kunnen sturen. Ze worden opgesplitst in: 
 

 eigenaren (Ae); 
 beheerverantwoordelijken (Av); 
 in het gebied actieve gebruikersgroepen (d.w.z. voor hun activiteit structureel aan het gebied 

gebonden) (Ag); 
 beleidsmatig betrokkenen (Ab - niveaus 1 en 2); 
 overkoepelende groepen of overlegorganen (Ao); 
 toezichthoudende diensten (At). 

 
 
Tabel 5: Overzicht van de betrokkenen. 

 
groep betrokkenen (A) 
Av/Ab1 AMINAL-afdeling Bos & Groen 
Ab/Ae stadsbestuur Wervik 
Ab1 vertegenwoordiger schepencollege 
Ab1 groendienst 
Ab2 dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en milieu 
Ab2 dienst feestelijkheden 
Ab2 jeugddienst (Jongerenontmoetingscentrum, Jeugdinformatiepunt) 
Ab2 sportdienst 
Ab2 cultuurdienst 
Ab1 toeristische dienst 
At politie 
Ao MINA 
Av/Ae/Ab1 W&Z-afdeling Bovenschelde 
Ab provincie West-Vlaanderen (Dienst NME) 
Ag uitbater cafetaria jachthaven 
Ab2 gemeentebestuur Komen-Waasten 
Ab2 gemeentebestuur Wervicq-Sud (Frankrijk) 
Ab2 gemeentebestuur Comines (Frankrijk) 

 
 
Naast de beheerders en eigenaars is de belangrijkste betrokkene het stadsbestuur van Wervik. Tegelijk 
kunnen ook de gemeentebesturen die aansluiten op het park mee een invloed hebben op de 
toekomstige gebiedsontwikkeling en mee participeren in het ontwikkelingsproces. 
 
Na evaluatie werden een aantal betrokkenen geschrapt (tabel 6) omdat deze: 

 geen contactpersoon werd gevonden die als woordvoerder kon optreden; 
 naar een andere betrokkene doorverwezen; 
 niet (meer) als organisatie bestonden (bv. buurtcomité of vereniging); 
 geen rechtstreeks belang hadden bij het park (bv. provinciale organisaties). 
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Tabel 6: Overzicht van de betrokkenen die aanvankelijk werden weerhouden maar uiteindelijk niet 
verder zijn gecontacteerd met vermelding van de reden. 
 
groep betrokkenen (A) niet weerhouden omwille van 
Ab waterbeheerder Frankrijk geen contactpersoon gevonden 
Ab Toerisme Leiestreek doorverwijzing naar toeristische dienst Stad 

Wervik 
Ag uitbater Trekkershutten: Toerisme Vlaanderen uitbating toevertrouwd aan toeristische dienst 

Stad Wervik 
Ag Wervikse Watersportvereniging vereniging opgeheven 
 
 
1.2. Begunstigden 
 
De begunstigden (B) zijn de actoren die van het gebied gebruik maken zonder dat ze op de 
ontwikkeling en het beheer een directe invloed hebben (tabel 7). Ze vormen de doelgroepen waarop de 
gebiedsfuncties worden afgestemd. Aan de hand van een lijst van gemeentelijke verenigingen en 
instellingen is een eerste selectie gemaakt van mogelijke begunstigden. Aanvullend werd een 
inventaris opgemaakt van scholen, maatschappelijke en culturele instellingen, sociaal-educatieve 
centra en andere in de gemeente werkzame organisaties. Voorts is een buurtprospectie uitgevoerd om 
te achterhalen welke instellingen in de buurt aanwezig zijn die betrokken zijn of kunnen worden bij de 
parkontwikkeling. 
 
In het geheel wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

 instellingen waarvan de activiteiten (kunnen) aansluiten op het park (Bi) (figuur 15); 
 maatschappelijke belangengroepen (Bm); 
 gebiedsgebruikers (evenwel voor hun activiteit structureel niet aan het gebied gebonden) (Bg); 
 nieuwe, nog niet in het gebied actieve doelgroepen (d.w.z. begunstigden die tot de 

gebiedsontwikkeling kunnen bijdragen of de gebruikswaarde verhogen (bv. 
muziekfestivalorganisatoren, kunstenaarscollectief en culturele verenigingen) (Bp – niet van 
toepassing); de enige manifestatie in het park is “Leie-Events” en wordt door de stad Wervik 
georganiseerd; 

 jeugdbewegingen en jongerengroepen (Bj); 
 sociaal-educatieve organisaties (Bs); 
 inwoners (buurten, stad) (Bo). 

 
 
Tabel 7: Overzicht van de begunstigden. 
 

groep begunstigden (B) 
Bi Tabaksmuseum - Museum Briekemolen 
Bi Instituut Mater Amabilis + Vrije basisschool 
Bi Sint-Jozefcollege Middenschool 
Bi Basisschool Gemeenschapsonderwijs "De Horizon" - twee vestigingen 
Bi vzw Mater Amabilis rust en verzorgingstehuis & residentie 'Het Kloosterhof' 
Bi RVT 'Het Pardoen' (OCMW Wervik) 
Bi Gesubsidieerde Vrije Basisschool 'De Graankorrel' 
Bi De Witte Berken vzw, Inst. vr Bijzondere Jeugdzorg 
Bi Centrum De Wijzer vzw 
Bm Natuurpunt Grensleie 
Bm Natuurfonds Westland 
Bj Chiro-JOW 
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Bj KSA Grensvuur 
Bj KLJ Wervik-Geluwe 
Bg Wervikse Wandelsportvereniging  
Bs Gezinsbond afdeling Wervik 
Bo dhr. Luc Maertens 

 
 
Tenslotte is ook een lijst opgemaakt van wijken die aansluiten op of in de onmiddellijke nabijheid 
liggen van het gebied (tabel 8). Er werd nagegaan of deze vertegenwoordigd worden door 
buurtcomités of andere bewonersorganisaties (Bc) maar dit is thans niet meer het geval. Wel wordt een 
buurtwerking ’t Park opgezet – dit is een groep van buurtbewoners die toezicht houden in het park en 
de daarop aansluitende wijk te Wervik. 
 
 
Tabel 8: Aangrenzende straten en wijken. 
 

aangrenzend 
1. Koestraat 
2. Briekenhoek 
3. Dorpsplein (St. Medardus - Akademiestraat – Pastorijstraat – Vrijdagmarkt - 

Brugstraat) 
in nabijheid 

4. Th. Godschalckwijk 
5. Kasteelstraat - Frederiksplein 
6. Barrièrestraat - Briekhoekstraat 
7. Scherpenheuvelstraat - Sint-Jorisstraat 
8. Magdalenastraat 

 
 
Na evaluatie werden een aantal begunstigden geschrapt (tabel 9) omdat deze: 

 geen enkele (potentiële) binding hadden met het park (bv. gesloten instellingen); 
 aan een andere begunstigde werden gekoppeld (bv. afdelingen van scholen of 

verzorgingsinstellingen); 
 niet (meer) als organisatie of instelling bestonden (bv. vereniging); 
 geen rechtstreeks belang hadden bij het park (bv. provinciale organisaties). 

 
 
Tabel 9: Overzicht van de begunstigden die aanvankelijk werden weerhouden maar uiteindelijk niet 
verder zijn gecontacteerd met vermelding van de reden. 
 
groep begunstigden (B) niet weerhouden omwille van 
Bi ‘De Horizon’ tweede vestiging toegevoegd aan Basisschool 

Gemeenschapsonderwijs "De Horizon" 
Bi RVT Mater Amabilis residentie ‘Kloosterhof’ toegevoegd aan vzw Mater Amabilis RVT 
Bi asielcentrum voor minderjarigen 'De Bilck'  

(OCMW Wervik) 
gesloten instelling 

Bi Basisschool Buitengewoon Onderwijs ‘De 
Vlier’ (Geluwe) 

te veraf gelegen 

Bm vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen geen lokale betrokkenheid; doorverwijzing 
naar Natuurpunt Grensleie 

Bm vogelwerkgroep Westland geen lokale betrokkenheid; geen 
contactpersoon gevonden 

Bg muziekorganisator onbestaand 
Bg tuinvereniging Volkstuinen geen lokale werking 
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Bp bejaardenwoningen Th. Godtschalckwijk toegevoegd aan OCMW Wervik 
Bc Buurtcomité woonwijk Hansbekestraat onbestaand 
 
 
1.3. Externen 
 
Naast de betrokkenen en begunstigden is het zinvol om ook melding te doen van de geplande 
voornemens aan groepen die enkel in de marge met het park(beheer of -gebruik) te maken hebben of 
waarvan de inbreng miniem is. Gedacht wordt aan aangrenzende/ingesloten eigenaren (Eg) en de 
lokale bedrijfswereld/middenstand (Em). Deze zijn niet verder in het onderzoek betrokken. Wel wordt 
gewezen op de aanwezigheid van een groot aantal bedrijven in de industriezone langs Franse zijde. 
 
 

2. Mogelijkheden voor participatie 
 
Een van de keuzes die moet worden gemaakt, is tot op welk punt het publiek in het beslissingsproces 
betrokken wordt en in welke mate dit beslissingen kan sturen. Uit het proces kunnen tegengestelden 
voortkomen en er moet in dat geval worden nagegaan welke standpunten aansluiten dan wel 
interfereren met de algemene beleidslijn van het harmonisch parkbeheer. Om richting te geven aan de 
participatie is het noodzakelijk om vooraf de lijnen uit te zetten waarrond de communicatie wordt 
gevoerd. Hiermee worden weliswaar een aantal kanalen afgesloten (bv. geen sportterreinen in het 
park) maar tegelijk worden de mogelijkheden duidelijk. Bovendien is niet iedereen voldoende 
geïnformeerd om duidelijke en gefundeerde stellingen in te nemen en is het nuttig enige richting te 
geven aan de dialoog. Daarom zijn enkele thematische benaderingen voorgesteld om meningen en 
behoeften van de diverse actoren te verzamelen. 
 
2.1. Mogelijke thematische benaderingen 
 
Aandeel en invulling van natuurlijke en landschappelijke belevingselementen 

 Afstemming van parkgroenelementen op specifieke natuur- en landschapsontwikkelingen (bv. 
meer natuurlijke overgangen, natuurgericht beheer van parkelementen, zichtassen op 
historische gebouwen) 

 Zonering toegankelijkheid (natuurrustzones) 
 Landschappelijke integratie omgeving (o.a. groene inkadering van beeldverstorende 

elementen van industriegebied en stedelijke omgeving of accentuering van monumentaal en 
industrieel erfgoed) 

 Doortrekken van parkelementen naar het stedelijk gebied 
 Wisselwerking tussen Leie (oude en nieuwe) en park (bv. aanleg vegetatievlotten langs 

Leieoevers, toevoer van Leiewater) 
 
Verzoening van semi-actieve recreatie met passieve recreatie in functie van rust en verpozing 

 Voorzieningen voor spel en sport versus rusthoekjes en stille belevingselementen 
 Educatieve en culturele uitbouw 
 Zonering gebruiksfuncties (actieve en passieve zones) 
 Culturele en educatieve in- en aanvulling: inbrengen van andere gebruiksfuncties 

voornamelijk op cultureel (bv. openluchttentoonstellingen, muziekfestival of andere culturele 
manifestaties) en (natuur)educatief vlak (o.a. herstel vogelkijkhut, informatieborden, 
belevingselementen) 

 
Grensverleggende inrichting en omkadering 

 Maximaliseren verbindingen naar Frankrijk en Wallonië (Komen) 
 Uitbreiding van het parkgebied tot het aansluitende deel van de Leievallei 
 Opwaardering en promotie van het grensland als toegangspoort tussen landen en gewesten 
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 Aansluiting op geheel van de Leievallei 
 Verbinding met andere groengebieden (o.a. Domein Oosthoeve ten oosten en Parc de Lys ten 

westen) 
 
Veiligheid en duurzaam gebruik 

 Verhoging en verbetering toezicht en controle (parkwachters, politioneel toezicht, 
betrokkenheid buurtbewoners, functieversterking t.b.v. sociale controle, nachtelijk afsluiten, 
woonboten) 

 
Relatie en wisselwerking met het verstedelijkt gebied 

 Verbeterde bereikbaarheid vanuit de stedelijke kern(en) 
 Inbrengen horeca-elementen en verbeterde aansluiting gebiedsgebonden recreatieve activiteit 

(versterkte uitbouw jachthaventje, aansluiting ruiter-, fiets- en wandelroute, picknickplaatsen 
met barbecue- of kampvuurstek, inrichting valfruit- en bloemplukweiden) 

 Weghouden autoverkeer van eiland en/of concentratie bij verbindingsbruggen 
 
2.2. Betrokkenheid 
 
Het publiek kan op verschillende niveaus in het planproces betrokken worden. Door de opdrachtgever 
werd duidelijk gesteld dat het participatieproces er vooral op gericht wordt wensen en behoeften te 
achterhalen en toekomstige ontwikkelingen hierop maximaal af te stemmen. Daarom wordt het 
participatieproces toegespitst op de detectie van meningen, standpunten en wensen i.v.m. de huidige 
gebiedssituatie en de toekomstige gebiedsontwikkelingen (‘nu’ versus ‘later’). 
 
Dat maakt dat ervoor gekozen wordt het zwaartepunt van de publieke inbreng - althans in deze fase 
van het planproces - vooral op het vlak van inspraak te leggen. 
 
 

3. Verloop van het communicatie- en participatieproces 
 
We gaan na welke stappen inmiddels zijn doorlopen en welke nog moeten worden gezet om invulling 
te geven aan het communicatie- en participatieproces en in welke volgorde en binnen welke tijdspanne 
dit moet of kan verlopen. Ook worden de resultaten gegeven van het tot nog toe gevoerde overleg en 
de bevragingen. 
 
3.1. Doelstelling van de bevraging 
 
De bevraging moet een antwoord geven op vragen die betrekking hebben op: 

 identificatie van bestaande en mogelijke gebruikers(groepen) (gebruiksdiversiteit); 
 mogelijke gebruiksfuncties en de afhankelijkheid van het park (behoeften); 
 sterkte- en zwaktepunten van het gebied (kansen en knelpunten; troeven en tekortkomingen); 
 de interesse in het gebied (betrokkenheid, gebruiksintensiteit en behoefte); 
 bekendheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid (gebruiksgemak); 
 beleving van het park in zijn geheel en appreciatie van individuele elementen (appreciatie en 

belevingswaarde); 
 wensen en verwachtingen, standpunten t.a.v. toekomstige ontwikkeling mogelijke 

gelijklopende en tegengestelde belangen (maatschappelijk draagvlak). 
 
Het is geenszins de bedoeling een maximaal aantal stemmen te vergaren voor bepaalde standpunten, 
maar wel inzicht te krijgen in het profiel van de (potentiële) gebruikers, de verschillen in standpunten 
en de variatie aan meningen en verwachtingen. Deze helpen ons na te gaan welke 
ontwikkelingsmogelijkheden op het harmonisch parkbeheer (kunnen) aansluiten. 
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3.2. Huidig voorstel participatieproces (overeenkomstig bestek) 
 
Het huidig voorstel voorziet in drie fasen, waarvan de eerste en de tweede fase deel uitmaken van deze 
onderzoeksopdracht en inmiddels zijn gerealiseerd. Het betreft: 
 
Basisanalyse (fase 1) 

 Uitwerken thema’s en procedure voor bevraging actoren 
 Buurtbevraging middels enquêtering (breed) en interview (selectief) bij buurtbewoners en 

(potentiële) identificeerbare gebiedsgebruikers (bv. musea, scholen en maatschappelijke 
centra) (= identificeerbare begunstigden) 

 Gerichte bevraging van betrokkenen en bevoorrechte getuigen of belanghebbenden (= 
betrokkenen) 

 Overleg met beleidsverantwoordelijken 
 Schriftelijke informatieronde bij onrechtstreeks betrokkenen (aangrenzende gemeenten) (= 

externen) 
 Analyse behoeften en knelpunten 

 
Verfijning (fase 2) 

 Verduidelijking van meningen en standpunten 
 Parkwandeling – overlegwandeling met geïnteresseerden aan de hand van de belangrijkste 

onderwerpen die uit de eerdere bevraging voortkomen 
 Uitwerken toekomstig communicatie- en participatieproces (scenario) 

 
Opvolging en uitvoering (fase 3) 

 Opvolging van de gevoerde bevragingen en overlegfasen 
 Uitvoering scenario: voortzetting, uitbreiding en opvolging van het communicatie- en 

participatieproces 
 
3.3. Communicatietechnieken 
 
Voor het initiële participatieproces werden de volgende communicatietechnieken ingezet (in volgorde 
van uitvoering): 
 

1. Mondeling overleg 
2. Interview (= rechtstreekse bevraging) 
3. Schriftelijke bevraging (enquête) 
4. Parkbezoek 
5. Informatieronde 

 
3.4. Praktische organisatie van de bevraging(en) 
 
3.4.1. Mondeling overleg met betrokkenen 
 
Een mondeling overleg werd gevoerd op het niveau van de beheer- en beleidsverantwoordelijken 
niveau 1 en de toezichthoudende diensten. Voor de andere betrokkenen is gekozen voor een 
schriftelijke bevraging (zie § 3.4.3.) en/of een interview (zie § 3.4.2.). Een mondeling overleg met 
enkele specifieke betrokkenen wordt alsnog in de opvolgingsfase voorzien (zie § 5.2.). 
 
Het mondelinge overleg omvatte: 

 een overlegvergadering met de stad Wervik betreffende de wensen en verwachtingen, evenals 
over de mogelijkheden tot medewerking/samenwerking en de huidige en toekomstige 
problemen van het park (verslag zie bijlage 3). 
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 een overlegvergadering met de politionele en andere toezichthoudende diensten bevoegd voor 
het park over de problemen inzake toezicht en de mogelijkheden voor (her)organisatie van het 
park- en buurttoezicht (verslag zie bijlage 4). 

 
3.4.2. Interview 
 
Actoren die op specifieke wijze bij het gebied betrokken zijn of betrokken kunnen worden, die 
concrete stellingen kunnen innemen t.a.v. specifieke gebiedsfuncties of die maatschappelijke 
standpunten vertegenwoordigen, werden individueel of in kleine groepen mondeling bevraagd. Het 
betreft in eerste instantie: 
 
betrokkenen 

 de beleidsverantwoordelijken niveau 2 
 in het gebied actieve gebruikers 

 
begunstigden 

 institutionele (potentiële) gebiedsgebruikers 
 maatschappelijke (belangen)groepen 
 de toeristische diensten 

 
Interviews werden grotendeels telefonisch, maar in enkele gevallen ook persoonlijk afgenomen van: 

 zeven gemeentelijke diensten van de stad Wervik die (mogelijk) gebruik maken van het park 
of bij het beheer ervan betrokken zijn (verslag zie bijlage 5), meer bepaald de diensten 
bevoegd voor: 
 groen; 
 milieu; 
 jeugd; 
 cultuur; 
 sport; 
 toerisme; 
 feestelijkheden. 

 de aangrenzende steden en gemeenten Wervicq-Sud (Frankrijk), Comines (Frankrijk), 
Komen-Waasten (Wallonië) via het gemeentesecretariaat en de gemeentelijke toeristische 
dienst. 

 de in het gebied actieve gebruikers: deze zijn beperkt tot de uitbater van de cafetaria in het 
park (verslag zie bijlage 6). Een andere belangrijke betrokkene die tot deze groep kan 
gerekend worden – de Wervikse Watersportvereniging – kon niet worden bevraagd omdat 
deze groep momenteel geen aanspreekpunt heeft (verenigingsstructuur in ontbinding). Voor 
de uitbating van de in het park aanwezige trekkershutten, waarvoor respectievelijk Toerisme 
Vlaanderen en Toerisme Leiestreek werden aangesproken, werd naar de gemeentelijke 
toeristische dienst doorverwezen. 

 het provinciebestuur van West-Vlaanderen, meer bepaald de regiocoördinator van de 
provinciale dienst Natuur- en Milieueducatie (NME) i.v.m. hun visie op de inrichting van 
provinciale domeinen in het grensgebied. 

 de toeristische diensten van de stad Wervik en de gemeente Comines (Frankrijk). 
 de in de stad Wervik werkzame instellingen en actieve organisaties met een (mogelijke) 

binding met het gebied – in totaal 15 waarvan er 9 werden geïnterviewd (verslag zie bijlage 
6). 2 bijkomende verenigingen werden naderhand geschrapt (BSBO ‘De Vlier’ en 
asielcentrum ‘De Bilck’). 

 
In het geval van de georganiseerde begunstigden ging hieraan een schriftelijke bevraging vooraf (zie § 
3.4.3.). Nadat deze de “enquête begunstigden NL versie 1b” hadden teruggestuurd (zie § 3.4.3.) werd 
deze inhoudelijk geëvalueerd. Daarop volgde een telefonisch interview met de persoon die als 
contactpersoon werd opgegeven om onduidelijkheden toe te lichten en bijkomende inlichtingen over 
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de perceptie en het gebruik van het park te bekomen. Van elk contact werd een kort verslag gemaakt 
als aanvulling op de enquête. 
 
3.4.3. Schriftelijke bevraging (enquête) 
 
De schriftelijke bevraging omvatte een ruime enquêtering van alle begunstigden en de buurtbewoners. 
De schriftelijke bevraging werd gericht aan: 
 
betrokkenen 

 de gemeentelijke overlegorganen (MINA-raad) (enquêteversie NL-1a) 
 
begunstigden 

 alle begunstigden (enquêteversie NL-1b) 
 de bewoners van de stad Wervik (enquêteversie NL-1a) 
 de bewoners van de aangrenzende wijken van de naburige gemeenten (bijlage 8) 

(enquêteversie FR-1b) 
 
De betrokkenen die deel uitmaakten van een overlegorgaan werden vooraf persoonlijk gecontacteerd 
via hun voorzitter. Deze besliste de bevraging van de leden schriftelijk te organiseren en zonodig in 
een latere fase te laten volgen door een mondelinge toelichting van de resultaten, waarop dan kan 
worden verder gebouwd. Een drietal leden kregen de enquête rechtstreeks toegestuurd. 
 
 
Figuren 11 en 12: Cover van het stedelijk informatieblad ‘Waarheen’ (links) waarin de enquête 
verscheen en de affiche die op verschillende openbare plaatsen werd uitgehangen (rechts). 
 

   
 
Figuren 13 en 14: Popup die diende om de website-bezoekers naar de downloadbare versie van de 
enquête te leiden (links) en de voorpagina van de enquête zelf (rechts). 
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Het geheel van de begunstigden werden schriftelijk bevraagd om een selectie uit te kunnen voeren van 
personen en vertegenwoordigers van groepen en instellingen die in een latere fase alsnog mondeling 
(individueel of gezamenlijk) konden worden bevraagd (zie § 3.5.3. & 3.5.4.). 
 
In samenwerking met de stad Wervik en gebruik makend van het stedelijk informatieblad ‘Waarheen’ 
kon de volledige bevolking van de stad Wervik worden bevraagd. Tegelijk werd een deel van de 
enquêtes in de gemeentelijke bibliotheken en het Tabaksmuseum ter beschikking gesteld. 
 
De bevraging gebeurde aan de hand van een ingekleed bevragingsformulier. Met “ingekleed” wordt 
bedoeld dat het enquêteformulier onder de vorm van een folder wordt aangemaakt waarbij enige 
toelichting bij het park en het opzet van de bevraging wordt gegeven en illustraties worden voorzien. 
Er werden verschillende versies opgemaakt, nl.: 
 
1. De “enquête begunstigden NL versie 1a” (bijlage 9) werd op 8.200 exemplaren gedrukt (figuur 

14). Daarvan werden 7.700 ex. verspreid via de infokrant ‘Waarheen’ van de stad Wervik en 
werden er 500 los beschikbaar gesteld op verschillende verdeel- en postadressen, met name 

• de toeristische dienst in het Tabaksmuseum, Koestraat 63, Wervik 
• het stadhuis van Wervik, Sint-Maartensplein 16, Wervik 
• de stedelijke openbare bibliotheek van Wervik, Duivenstraat 70 
• de stedelijke openbare bibliotheek van Geluwe, Sint-Denijsplein 19 
• de cafetaria op het eiland, Balokken 3 

De publicatie ging gepaard met een kort artikel in hetzelfde informatieblad (figuur 11) (bijlage 
13). 
De ingevulde enquêtes konden op 5 verschillende plaatsen in brievenbussen worden gedeponeerd 
ofwel met de post worden teruggestuurd naar de adressen van de AMINAL-afdeling Bos en Groen 
in Brugge of naar het studiebureau Econnection in Gent. Voorts werd de vragenlijst ook digitaal 
beschikbaar gesteld in pdf- en doc-formaat, waarbij de laatste digitaal kon worden ingevuld en 
teruggezonden middels een speciaal hiervoor aangemaakt tijdelijk e-mailadres 
(balokken@econnection.be). De digitale formulieren konden worden opgevraagd via de websites 
van: 

• de AMINAL-afdeling Bos en Groen (www.bosengroen.be) 
• het studiebureau Econnection (www.econnection.be) 
• de stad Wervik (www.wervik.be) 

Op dezelfde websites werd ook een korte toelichting gegeven bij het opzet van de bevraging 
(bijlage 16). Ter ondersteuning en begeleiding van de digitale gebruiker werd een banner 
respectievelijk pop-up (figuur 13) aangemaakt via dewelke de begunstigde naar de enquête werd 
geleid (bijlage 14). Tegelijk is voor de parkbezoeker en de bezoekers van de gemeentelijke 
diensten waar de enquête werd verdeeld een affiche ontworpen (2 formaten – oplage 10 
exemplaren) (figuur 12) die uitnodigde tot deelname aan de bevraging (bijlage 15). Deze werd in 
het park en op verschillende openbare plaatsen opgehangen. 
 

2. De “enquête begunstigden NL versie 1b” (bijlage 10) is een uitbreiding op voornoemde versie 
‘NL-1a’. De enquête werd dermate opgesteld dat de resultaten van beide versies met elkaar 
vergelijkbaar en aanvulbaar zijn. Ze werd zonder specifieke vormgeving op naam van een 
contactpersoon per post verzonden aan de begunstigden. Deze waarvan we geen enquête 
terugontvingen kregen na telefonische navraag een tweede enquêteformulier op naam 
toegezonden. Er werden formulieren verzonden naar 21 organisaties, waarvan er 14 zijn 
beantwoord. 
 

3. De “enquête begunstigden FR versie 1a” (bijlage 11) werd ten behoeve van de Franstalige 
parkbezoekers en de inwoners van Wervicq-Sud aangemaakt maar uiteindelijk is de enquête nooit 
gedrukt. De enquête was bestemd om aan het informatieblad van deze Franse gemeente te worden 
toegevoegd. De publicatie liet echter dermate lang op zich wachten dat uiteindelijk van de 
bevraging werd afgezien. De bevraging kan alsnog op een later tijdstip worden georganiseerd. 
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4. De “enquête begunstigden FR versie 1b” (bijlage 12) is een lichtjes aangepaste zwart-wit versie 

van voormelde enquêteversie ‘FR-1a’ en werd op 1.000 ex digitaal geprint en huis-aan-huis 
verdeeld in de brievenbussen van de aangrenzende wijken in de gemeenten Komen-Waasten (500 
ex.) en Comines (Frankrijk) (500 ex.). 

 
Er waren meerdere contacten met de naburige gemeenten Wervicq-Sud (F), Komen-Waasten (= 
Comines-Warneton) (B) en Comines (F) om hen bij de bevraging van de begunstigden te betrekken en 
hun standpunt kenbaar te maken. Met uitzondering van de gemeente Wervicq-Sud betoonden deze 
weinig of geen interesse. Enkel de gemeente Wervicq-Sud werd bereid gevonden een schriftelijke 
bevraging te organiseren via haar gemeentelijk informatieblad, maar de burgemeester stelde de 
publicatie zo lang uit dat de bevraging uiteindelijk werd afgeblazen. De gemeente Comines stemde 
enkel toe om de enquête bij de toeristische dienst te deponeren, wat uiteindelijk niet gebeurde omdat 
dit de drukkost niet verantwoorde. De gemeente Komen-Waasten weigerde aan enig initiatief deel te 
nemen. 
 
De  enquête omvatte: 
 
1. Korte beschrijving van het parkgebied 
2. Identificatie en presentatie van de beheerder  
3. Bedoeling en opzet van de enquête 
4. Enquête 
5. Profiel van de geënquêteerde 
6. Uitnodiging deelname aan parkbezoek 
7. Persoonsgegevens van de geënquêteerde 1 
8. Antwoordmogelijkheden, adres voor terugzending of inleveringspunten, uiterste terugzenddatum 
9. Gegevens betreffende de bescherming van de privacy, de verantwoordelijke uitgever en de 

mogelijkheden om meer over harmonisch parkbeheer te vernemen 
 
De enquête werd verspreid door: 

 Publicatie in het gemeentelijk informatieblad van de stad Wervik. 
 Aankondiging en publicatie op de gemeentelijke website, de website van het organiserende 

bureau Econnection en de website van de AMINAL-afdeling Bos en Groen met de 
mogelijkheid de enquête digitaal op te halen en af te drukken of digitaal in te vullen en via e-
mail terug te sturen. 

 Aanplakking aan parktoegangen, in de cafetaria, in het Tabaksmuseum, in het stadhuis en in 
de stedelijke bibliotheken. 

 Bus aan busbedeling in de aangrenzende wijken van de naburige gemeenten. 
 Verdeling van het enquêteformulier via de toeristisch dienst in het Tabaksmuseum, het 

informatieloket van het stadhuis en de openbare bibliotheken van Wervik en Geluwe. 
 Toezending per post. 
 Mededeling/aankondiging in het gemeentelijk informatieblad. 

 
De ingevulde vragenformulieren werden op verschillende manieren ingezameld. Ze werden: 

 toegezonden aan de AMINAL-afdeling Bos en Groen of aan het organiserende studiebureau 
Econnection; 

 bezorgd aan de Groendienst van de stad Wervik; 
 gedeponeerd in een speciale brievenbus op een aantal inzamelpunten, meer bepaald in de 

cafetaria van het park, op het stadhuis, in het Tabaksmuseum en in de stedelijke openbare 
bibliotheken van Wervik en Geluwe; 

 gemaild naar een speciaal e-mailadres. 
                                                 
1 Gezien de wetgeving op de bescherming van de privacy gebeurde de enquête anoniem en dienden deze gegevens enkel te 
worden ingevuld wanneer de geïnterviewde verder bij het participatieproces wilde  betrokken worden. 
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Met de bevragingsresultaten van de enquêtes werd op twee manieren omgegaan: 
 

1. Het geheel van de enquêtes (d.w.z. zowel de anonieme als gepersonifieerde) werd zowel 
statistisch als inhoudelijk verwerkt (zie verder hoofdstuk 4). 

 
2. De gepersonifieerde enquêtes, waarin de geënquêteerde te kennen gaf om bij het 

participatieproces betrokken te worden, werden weerhouden en afzonderlijk geanalyseerd ter 
voorbereiding van het overleg tijdens het terreinbezoek. Alle respondenten werden nogmaals 
schriftelijk per gepersonaliseerde brief uitgenodigd om deel te nemen aan een parkwandeling 
tijdens de welke de resultaten van de enquête verder konden worden besproken en waarop van 
gedachten werd gewisseld omtrent een aantal standpunten (zie § 3.4.4.). 

 
3.4.4. Parkbezoek 
 
Bij de enquête wordt een uitnodiging gevoegd om te participeren aan een parkwandeling om aan de 
hand van concrete en denkbeeldige situaties van gedachten te wisselen over voorstellen en 
bedenkingen die uit de enquête voortkwamen. Aan de wandeling ging een korte introductie vooraf en 
ze werd gevolgd door een korte nabespreking. De wandeling werd begeleid door medewerkers van 
Econnection waarbij één iemand in overleg trad met de deelnemers en een ander nota nam van de 
opmerkingen en aanbevelingen. Er was eveneens iemand aanwezig die persoonlijke gesprekken 
aanknoopte met mensen die minder aan het woord kwamen, teneinde ook hun standpunt te kennen. 
Ook twee vertegenwoordigers van de AMINAL-afdeling Bos en Groen waren op de wandeling 
aanwezig. Van het geheel werd een verslag gemaakt dat achteraf aan alle participanten werd 
overgemaakt met de mogelijkheid aanvullende opmerkingen of verdere specificaties door te geven 
(bijlage 7). Met uitzondering van één iemand kwam hierop geen verdere reactie. 
 
3.4.5. Evaluatie voorstellen natuurverenigingen  
 
Een inwoner van de stad Wervik - dhr. Luc Maertens - bezorgde een uitgebreide inrichtingsnota die 
eerder door hem werd opgesteld - in samenwerking met de lokale natuurvereniging Natuurpunt 
Grensleie - voor het gedeelte van de Leievallei dat aansluit op het park. De nota werd doorgenomen 
(zie deel A § 3.8.5.) en telefonisch besproken met de opsteller. Het planconcept is niet op het 
beheerplan van toepassing. 
 
Er werd ook kennis genomen van de nota “Voorstellen voor beheer van grasland in parkgebied De 
Balokken” die werd opgesteld door dhr. Rudy Claeys in naam van het Natuurfonds Westland en 
waarin wordt gepleit voor een ecologisch georiënteerd graslandbeheer. De integrale tekst van de nota 
is terug te vinden in bijlage 22. 
 
 

4. Verwerking van de resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de verschillende bevragingen per bevragingstechniek 
gebundeld weergegeven. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de conclusies die betrekking 
hebben op het plangebied en deze die op de omgeving van het park ofwel op het eiland als geheel van 
toepassing zijn. Het laatste is vaak het geval en duidt erop dat het gebied door veel respondenten als 
een geheel wordt aanzien. Dit geldt in het bijzonder voor het oostelijk deel van het eiland (in beheer 
bij de stad Wervik) en het park (in beheer bij de AMINAL-afdeling Bos en Groen) en in zekere mate 
ook voor de Leieoevers en jaagpaden (in beheer bij de W&Z-afdeling Bovenschelde). 
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4.1. Resultaten van het mondeling overleg 
 
Het voorbereidend overleg omtrent het park dat met de stedelijke beleidsverantwoordelijken en de 
politionele diensten werd gevoerd (§ 3.4.1.), toonde een grote bereidheid van alle betrokkenen om een 
aantal problemen aan te pakken en aan de verdere uitbouw van het park mee te werken. De resultaten 
van de besprekingen zijn terug te vinden in de verslagen (bijlagen 3 en 4). De belangrijkste conclusies 
zijn: 
 
Met betrekking tot het plangebied 
 

 De uitbouw van het park als stedelijke groenpool mag niet uit het oog worden verloren. Het 
park is de grootste aaneengesloten groene ruimte in Wervik en vooral de moeraszone wordt 
daarbij hoog gewaardeerd. De AMINAL-afdeling Bos en Groen wil het natuurgericht 
parkbeheer in een ruimer perspectief plaatsen en heroriënteren in de richting van meer 
gebiedseigen natuurontwikkelingen die zijn aangepast aan de standplaatsfactoren. Sommige 
spontane ontwikkelingen, die momenteel degraderen - zoals de moeraszone - kunnen enkel 
met grote inspanningen in stand worden gehouden, terwijl de potenties voor specifieke 
natuurontwikkelingen – vooral in de natte sfeer – elders op het eiland vaak groter zijn dan op 
de huidige plaatsen in het park. De middelen voor het parkbeheer moeten op een verstandige 
en efficiënte wijze worden aangewend en een duurzaam parkbeheer nastreven. 

 
Met betrekking tot het eiland als geheel 
 

 Het belang van het park in het stedelijk weefsel wordt door iedereen erkend. Tegelijk weet 
men dat het beheer een aantal problemen stelt. Deze zijn niet alleen van praktische aard maar 
hebben voornamelijk betrekking op het toezicht en de toegankelijkheid van het park. 
Doorgaans wordt de stad Wervik onterecht verantwoordelijk geacht voor mistoestanden en 
geconfronteerd met de klachten van bezoekers en omwonenden. 

 Vandalisme, overlast, oneigenlijk parkgebruik en andere onrustwekkende praktijken worden 
als een belangrijk probleem voor het park en zijn omgeving aanzien. Er is evenwel geen 
duidelijkheid over de precieze aard, de relevantie en de impact ervan. Door een gebrekkige 
identificatie van problemen en het ontbreken van een kwantitatieve inschatting, is het moeilijk 
na te gaan in welke mate en/of op welke punten het om een effectief dan wel om een 
vermeend probleem gaat. 

 Er bestaat geen gemeentelijk veiligheidsplan. De politie participeert op de vraag naar een 
verscherpt toezicht in en rondom het gebied met een eigen veiligheidsplan ‘Leierust’ dat tot 
nog toe enkel gedurende de vakantiemaanden 2005 operationeel was. Voor de uitvoering 
wordt samengewerkt met de buurtwerking ’t Park, waarvan de leden participeren in het 
toezicht en de sociale controle verhogen. 

 Om het park op efficiënte wijze te controleren moeten nog enkele praktische regelingen 
worden getroffen met betrekking tot de toegangsregeling en de herkenbaarheid van de 
toezichthoudende personen. 

 Omdat noch de stad Wervik noch de AMINAL-afdeling Bos en Groen kan instaan voor een 
parkwachter, moeten andere oplossingen worden gezocht om het toezicht te verhogen. 
Hiervoor worden diverse voorstellen gedaan, waaronder: 
• een permanente camerabewaking op de meest gevoelig locaties van het eiland of aan de 

toegangen; 
• de handhaving van het nachtelijk toegangsverbod; 
• aanbrengen van verlichting in (bepaalde delen van) het park; 
• verscherpt toezicht door de politie; 
• sociale controle vanuit de buurten; 
• tijdelijk (bv. ’s nachts) afsluiten van toegangen of van parkdelen (bv. rond trekkershutten); 
• aanduiding van de verbodsbepalingen/gebruiksmogelijkheden in het park; 
• samenwerking tussen de beheerder(s) en de politie – ook langs Franse zijde; 
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• gezamenlijke controleacties en/of enkele opeenvolgende interventieacties; 
• informatiedoorstroming naar politie vanuit de buurten en de onderhoudsploegen in het 

park; 
• aanbrengen van (door de beheerders verwijderbare) hindernissen voor gemotoriseerde 

voertuigen; 
• verhoogde frequentie van politiecontroles zowel in als rond het park. 

 Door de inzet van een systeem van “informatiegestuurde patrouilles” zullen politieagenten in 
de toekomst een door de computer uitgestippeld traject volgen waarlangs verscherpt toezicht 
wordt gehouden op plekken waar zich regelmatig(er) problemen voordoen. Het systeem 
voorziet tevens in een rapportering van de vaststellingen, waardoor voortaan inzicht wordt 
verkregen in de parkproblematiek. 

 Een structureel overleg tussen alle belanghebbenden over het beheer en de verdere 
ontwikkeling van het park ontbreekt en is gewenst. Uitwisseling van informatie is een eerste 
stap in de richting van toekomstige samenwerking. 

 Er is een duidelijke behoefte om het park over de gehele oppervlakte van het eiland uit te 
breiden.  

 Een duidelijke visie op de totaliteit van het gebied kan richting geven aan het toekomstig 
handelen in het park. Men dient na te gaan of bepaalde parkfuncties moeten of kunnen worden 
herzien of in ere hersteld (o.a. gebruik van de jachthaven en uitbreiding van de 
verblijfsaccommodatie op het parkgedeelte van de stad) en of nog andere functies aan het park 
kunnen worden toegevoegd (o.a. toekomstige bestemming van de gebouwen van de hoeve Hof 
Ter Walle). 

 
4.2. Resultaten van de interviews 
 
Er werden 19 interviews afgenomen (§ 3.4.2.). 13 daarvan waren een aanvulling op een eerdere 
schriftelijke bevraging. Enkele geïnterviewden werden meermaals mondeling bevraagd. 
 
De resultaten van de interviews verschillen naargelang de achtergrond van de bevraagden en beperken 
zich veelal tot specifieke onderwerpen. De belangrijkste elementen uit de interviews zijn terug te 
vinden in bijlagen 5 en 6. Hier worden enkel de meest relevante zaken kort opgesomd. 
 
Met betrekking tot het plangebied 
 

 Naargelang de belangen en de interesse van de begunstigden is men van mening dat het 
ene dan wel het andere aspect van het park wordt bevoordeeld of benadeeld. Dit speelt het 
sterkst bij de natuurverenigingen. Een duidelijke visie en informatie van het publiek kan 
veel van de huidige kritiek wegnemen. 

 Jeugdgroeperingen maken regelmatig gebruik van het park maar tonen een geringe 
betrokkenheid bij het park. De grootste aantrekkingskracht ligt in de afwisseling van open 
en gesloten ruimten (gazon versus bos) en minder in de afwisseling van terreinelementen. 

 De scholen hebben minder behoefte aan terreinen voor sport en spel, omdat ze doorgaans 
zelf over sport- en spelaccommodatie beschikken. Aan het educatieve aspect van het park 
wordt evenwel groot belang gehecht. Er wordt een suggestie gedaan om kinderen bij het 
parkbeheer te betrekken en aan natuurexploratie te doen. Scholen hebben een aantal 
verwachtingen t.a.v. de beheerder(s) voor ondersteuning van natuur- en milieueducatie. 

 De continuïteit in het gebruik van de gebiedsinfrastructuur moet verzekerd worden. Dit 
omvat ook het onderhoud en de opvolging van de parkinfrastructuur. Beschadigingen 
moeten zo vlug mogelijk worden hersteld en infrastructuur moet regelmatig worden 
onderhouden. “Slordige” indrukken moeten in het park vermeden worden. 

 Passieve recreatie krijgt teveel voorrang op meer actieve recreatievormen zoals fietsen. 
Men kan nochtans hieraan tegemoetkomen zonder conflictsituaties te creëren, bv. door te 
voorzien in een fietspad door- of langsheen het park. 
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 De organisatie van één of meerdere eenmalige - al dan niet jaarlijks terugkerende - 
activiteiten kan bijdragen tot bekendheid van het park zowel bij de buurtbewoners en de 
bewoners van de stad Wervik en de aangrenzende gemeenten als bij mensen elders uit de 
regio. 

 Er moeten zekerheden worden ingebouwd voor parkbezoekers. Huidige en toekomstige 
gebruikers moeten beter geïnformeerd worden over de mogelijkheden van het park. 

 
Met betrekking tot andere eilanddelen 
 

 De ontwikkeling van de punt van het eiland – in beheer van de stad Wervik – slabakt en 
heeft zijn uitstraling op het park. Een wisselwerking met het park ontbreekt. 

 
Met betrekking tot het eiland als geheel 
 

 Een eenvormig concept met gezamenlijke standpunten en een bevoegdhedenafbakening is 
nodig. Hierin moeten alle betrokkenen zich kunnen terugvinden. Het laat ook toe om 
gezamenlijke investeringsplannen uit te werken voor de infrastructurele uitbouw van het 
park en activiteiten en inspanningen te bundelen of op elkaar af te stemmen. 

 De geleiding naar het park en de interactie met de toeristische en recreatieve infrastructuur 
van de stad Wervik en andere aangrenzende gemeenten moet verbeteren. 

 Er moet een grotere betrokkenheid van de buurten komen en dit zowel op het niveau van 
de omwonenden en de bedrijven als op het niveau van de rond het park actieve 
organisaties en instellingen. 

 De dualiteit, waarbij enerzijds wordt gepleit voor een betere toegankelijkheid van het park 
en anderzijds voor een betere beveiliging door toegangsbeperkingen, moet een oplossing 
krijgen. 

 Vanuit de NME van de provincie West-Vlaanderen ziet men geen redenen om de 
gebiedsontwikkeling naar een regionaal of provinciaal niveau te tillen. Dit legt 
beperkingen op aan specifieke gebiedsontwikkelingen zoals de uitbouw van een natuur- en 
milieueducatief centrum. 

 De verzuchtingen van de verschillende betrokkenen moeten worden verzoend. De wensen 
van (potentiële) gebiedsgebruikers lopen vaak uiteen maar zijn op bepaalde aspecten 
verenigbaar. Specifieke activiteiten (zoals het gebruik van de Leie voor watersport) – al 
dan niet in een bepaald deel van het eiland - hoeven niet noodzakelijk een ongunstige 
invloed te hebben op het park in het geval dat de gebruiksfuncties van de verschillende 
eilanddelen (beter) op elkaar worden afgestemd. 

 Een betere bereikbaarheid te voet of per fiets bevordert het parkgebruik. De aanleg van de 
voetgangersbrug wordt gunstig beoordeeld en stelt een intensiever gebruik van het park 
door de bevraagden in het vooruitzicht. Sommige vinden het jammer dat de brug op het 
Tabaksmuseum is afgestemd en niet op de stadskern (waar de behoefte aan groen het 
grootst is). 

 Het ontbreken van toezicht op het park verhoogt het onveiligheidsgevoel. De huidige 
politiecontrole wordt als inefficiënt en onvoldoende ervaren. ’s Avonds wagen zich slechts 
weinig mensen op het eiland. 

 De interactie met water ontbreekt. Er is wel een jachthaventje (buiten het park) maar het 
contact met de Leie zou ook elders moeten bestaan. Men laat een belangrijke kans liggen 
voor watergebonden recreatie. De (goede) accommodatie hiervoor ontbreekt en er is geen 
pasklare oplossing voor mogelijke conflictsituaties zoals het gebruik van de Leie door de 
binnenscheepvaart. 

 
Van de gemeentelijke diensten zijn enkel de Groendienst, de Sportdienst en de Dienst Toerisme 
vragende partij om (meer) gebruik te maken van het park. 
 
De besturen van de naburige gemeenten Wervicq-Sud (F), Komen-Waasten (= Comines-Warneton) 
(B) en Comines (F) tonen vooreerst weinig interesse in het park. Ze zien dit als een aangelegenheid 
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voor de stad Wervik waarin zij niet kunnen tussenkomen. Mogelijk bestaat de vrees dat anderen zich 
naderhand met hun gemeente zouden bemoeien. Ze staan open voor suggesties maar deze zijn 
individueel te beschouwen. Meest opvallend is de afstandelijke houding van de gemeente Komen-
Waasten die mogelijk communautair geïnspireerd is. 
 
 
Tabel 10: Overzicht van de respons van de betrokkenen en begunstigden die zowel schriftelijk als 
mondeling werden bevraagd. 
 

Betrokkene/begunstigde enquête 
toegestuurd geantwoord geïnterviewd

Tabaksmuseum (Dienst Toerisme, stad Wervik) Ja Ja Ja 
Instituut Mater Amabilis Ja Ja Ja 
Sint-Jozefcollege Middenschool Ja Ja Ja 
Basisschool Gemeenschapsonderwijs "De Horizon" Ja Ja Ja 
VZW Mater Amabilis rust en verzorgingstehuis Ja Ja Nee 
RVT 'Het Pardoen' (OCMW Wervik) Ja Nee Nee 
Gesubsidieerde Vrije Basisschool 'De Graankorrel' Ja Ja Ja 
De Witte Berken vzw, Inst. voor Bijzondere Jeugdzorg Ja Ja Nee 
Centrum De Wijzer vzw Ja Ja Nee 
Natuurpunt Grensleie Ja Ja Ja 
Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen Ja Nee Nee 
Vogelwerkgroep Westland Ja Nee Nee 
Natuurfonds Westland Ja Ja Ja 
Chiro-JOW Ja Ja Ja 
KSA Grensvuur Ja Ja Ja 
KLJ Wervik-Geluwe Ja Ja Ja 
Wervikse Wandelsportvereniging Ja Ja Nee 
Gezinsbond afdeling Wervik Ja Ja Nee 
Prov. West-Vlaanderen, regiocoördinator NME Ja Nee Ja 
Wervikse Watersportvereniging Ja Nee Ja 
dhr. Luc Maertens Ja Nee Ja 
Uitbater cafetaria (mevr. Conny Vanderstraete) Nee - Ja 
Stad Wervik, Jeugddienst Nee - Ja 
Stad Wervik, Sportdienst Nee - Ja 
Stad Wervik, Dienst Feestelijkheden Nee - Ja 
Stad Wervik, Dienst Cultuur Nee - Ja 
 
 
4.3. Resultaten van de schriftelijke bevraging 
 
4.3.1. Resultaten 
 
Op het geheel van de open enquêtes (§ 3.4.3.) werden er 57 teruggezonden; daarvan werden er 51 
verwerkt2. Dit is een respons van amper 0,63 %3. Verhoudingsgewijs lag het responspercentage van de 
Franstalige enquête met 0,6 % even hoog als het percentage in Vlaanderen. 
 
Daarnaast werden 20 gerichte enquêtes naar organisaties en instellingen verzonden. Hiervan werden 
16 enquêtes terugbezorgd. Twee correspondenten – die behoorden tot de groep van socio-culturele 
                                                 
2 Drie Nederlandstalige en drie Franstalige enquêtes werden na inzenddatum ingeleverd en konden niet worden 
verwerkt. 
3 Percentage berekend op de gedrukte oplage van 9.200 exemplaren minus ongeveer 100 exemplaren die niet 
werden verdeeld – in totaal 9.100 exemplaren. 
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verenigingen – stelden te antwoorden via de overkoepelende organisatie die eveneens een enquête 
ontving. Eén correspondent werd mondeling bevraagd. De respons is daardoor 100 %. 
 
4.3.2. Profiel van de respondenten 
 
Van 49 respondenten op de open enquête kon een profiel worden uitgezet (grafieken in bijlage 17). Dit 
ziet eruit als volgt: 
 

 2/3 van de respondenten is van het mannelijk geslacht; 
 59% van de respondenten is tussen 31-55 jaar oud; 
 68% van de respondenten vormt een koppel – al dan niet met kinderen (ongeveer gelijke 

verhouding); 
 ongeveer de helft heeft lager en middelbaar onderwijs genoten terwijl de andere helft hoger 

onderwijs volgde; 
 het merendeel heeft een beroepsactiviteit (71,4%); 
 57,1% woont binnen een wandelafstand van maximaal 20 minuten van het park; 
 91,8 is woonachtig in Wervik, wat uiteraard te maken heeft met de verspreiding van het 

merendeel van de enquêtes onder de inwoners van de stad Wervik. 
 
Het profiel van de 16 gericht geënquêteerde organisaties en instellingen is als volgt te omschrijven: 
 
 socio-culturele verenigingen   4 
 jeugdbewegingen   3 
 scholen   4 
 verzorgingsinstellingen  2
 jeugdinstellingen  2
 sportverenigingen  1
 
4.3.3. Antwoorden op de vragen door de parkbezoekers en -gebruikers 
 
Bekendheid met het park en gebruikswijze 
Voor de individuele respondenten blijft het onbekend of en in welke mate ze het park kennen. Om dit 
te weten, zijn andere bevragingstechnieken nodig.  
 
Alle verenigingen en instellingen die bevraagd werden, kennen het park en het merendeel (87,5 %) 
maakt er ook gebruik van. 
 
Belangrijkste conclusies 

 De interesse voor het park is beperkt en dit zowel bij de stedelingen als bij organisaties en 
instellingen. Enkel de lokale natuurvereniging voelt zich nauw betrokken bij de toekomstige 
evolutie van het gebied. 

 
Weet men wie men moet aanspreken als parkbeheerder en wie zou men contacteren in geval van 
problemen. 
Een ruime meerderheid van 74,5 % van de respondenten weet niet wie de eigenaar/beheerder is van 
het park (grafiek 1). Slechts in 10 % van de gevallen wenden de respondenten zich rechtstreeks tot de 
AMINAL-afdeling Bos en Groen. In de meeste gevallen (31,4%) is de stad Wervik de eerste 
aanspreekpartner al zijn heel wat respondenten geneigd zich tot de politie te wenden (21,6%) (grafiek 
2). 
 
Bij de groepen en instellingen is 93,8 % onwetend over de parkverhoudingen (grafiek 1). Slechts één 
natuurorganisatie kent de AMINAL-afdeling Bos en Groen. Net als de andere respondenten komen de 
groepen met vragen in eerste instantie bij de stad Wervik terecht (72,2 %) (grafiek 2). 
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Belangrijkste conclusies

 Er moet duidelijkheid komen over de verantwoordelijkheden in het park. 
 Het park wordt niet herkend als een gebied dat toebehoort aan het Vlaams Gewest. 

 
 
Grafiek 1: Bekendheid met de parkbeheerder. 
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Grafiek 2: Wie spreekt men aan in geval van problemen. 

27,5
2,02,09,8

31,4
21,6

5,9 5,60,00,05,65,6
11,1

72,2

ca
fe

ta
ria

po
lit

ie

st
ad

sb
es

tu
ur

/
gr

oe
nd

ie
ns

t

Bo
s 

& 
G

ro
en

di
en

st
To

er
is

m
e

an
de

re

ge
en

an
tw

oo
rd

individueel organisatie

 
 

 
Met wie bezoekt men het park. 
In het merendeel van de gevallen (67,6%) wordt het park bezocht in het gezelschap van een partner, de 
kinderen of vrienden en familie (grafiek 3). Slechts een beperkt aantal personen bezoekt het gebied 
alleen (27,9%). 
 
Indien groepen het park aandoen, dan zijn dat doorgaans jonge kinderen (45 %) ofwel volwassenen 
met kinderen (25 %). Vaak gebeurt dat onder begeleiding van een gids of onder het toezicht van een 
groepsverantwoordelijke. Niettegenstaande het park tot nog toe moeilijk voor individuele bejaarden en 
mindervaliden bereikbaar was, vertegenwoordigd deze groep toch ¼ van de parkbezoekers die het 
park groepsgewijs bezoeken. 
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Belangrijkste conclusies 

 Parkbezoek is vaak een groepsgebeuren, zij het minder onder begeleiding of op 
georganiseerde wijze. 

 Vooral kinderen bezoeken het park regelmatig in groep voor allerlei activiteiten, meestal met 
de jeugdbeweging of de school. 

 De bereikbaarheid te voet is voor veel groepen – onder de huidige omstandigheden, dit is 
zonder voetgangersbrug – een bezwaar. Dit speelt vooral voor oude(re) mensen en kleuters. 

 
 
Grafiek 3: Met wie bezoekt men het park. 
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Welke activiteiten moeten in het park kunnen plaatsvinden en van welke mogelijkheden wordt reeds 
gebruik gemaakt. 
Een wandeling doorheen het park is de hoogst scorende activiteit (24 %) vooral voor natuur- en 
landschapsbeleving (11 %), maar evenzeer voor het plezier (10,5%) en in mindere mate voor het 
uitlaten van de hond (2,5 %) (grafiek 4). Niettemin brengt dit slechts ¼ van alle parkactiviteiten in 
rekening. Dit aandeel verbetert echter wanneer men hier ook de ontspanningsactiviteiten (21 %) 
bijtelt. 17,5% van de respondenten gebruikt het park op een meer actieve wijze voor spel en sport. 
Opvallend is ook de vrij hoge score (21,5%) van educatieve en culturele activiteiten, niettegenstaande 
de mogelijkheden hiervoor beperkt zijn. 
 
Op welke wijze groepen en instellingen gebruik maken van het park, hangt sterk af van de aard van de 
organisatie, maar het merendeel betreft groepswandelingen of spel- en sportactiviteiten (grafiek 5). 
Het laatste is enkel het geval wanneer de organisatie niet over eigen speelvelden beschikt ofwel nood 
heeft aan een grotere oppervlakte of natuurlijke elementen om in de activiteit te betrekken (bv. bos). 
Omdat de scholen over eigen accommodatie beschikken maken ze minder gebruik van het park 
behalve dan voor (milieu)educatieve activiteiten. Twee van drie jeugdverenigingen – KSA en Chiro – 
zoeken regelmatig het park op voor spelactiviteiten, maar vinden het jammer dat – niettegenstaande 
het park aan hun achterdeur ligt – een hele omweg moet worden afgelegd om er te geraken4. Verdere 
bevraging leert ons dat het niet helemaal duidelijk is welke activiteiten in het park kunnen 
plaatsvinden en/of welke plekken hiervoor mogen worden gebruikt. 
 
 
                                                 
4 Met de aanleg van de nieuwe voetgangersbrug wordt hieraan verholpen. 
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Grafiek 4: Welke activiteiten vinden momenteel plaats en welk gebruik wil men in de toekomst van het 
park maken. 
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Grafiek 5: Manier waarop groepen gebruik maken van het park. 
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Belangrijkste conclusies

 Het park wordt voor een brede waaier aan activiteiten benut, waarvan het merendeel de 
ontspanning en gebiedsbeleving dient. Ruim 80 % van alle activiteiten kan hieronder worden 
gevat. 

 Het merendeel van de activiteiten valt onder de noemer van zachte recreatie.  
 Niettegenstaande het park genoegzaam bekend is, is er grote onduidelijkheid over de 

mogelijkheden die het park te bieden heeft voor een gebruik door groepen. Men weet niet 
welke activiteiten zijn toegelaten en welke parkdelen hiervoor mogen worden gebruikt. 

 Omdat men onbekend is met de parkbeheerder (zie verder) en er slechts beperkte richtlijnen 
aangeduid zijn, kan men zich over de gebruiksmogelijkheden en –voorwaarden niet 
informeren. 

 De milieueducatieve functie van het park komt weliswaar niet opvallend uit de waardering 
voort, maar speelt voor scholen een belangrijke rol. 

 
Welke parkelementen en -infrastructuren worden het meest geapprecieerd, ontbreken of zijn overbodig 
of ongewenst. 
Er werd een oordeel gevraagd over acht beeldbepalende parkstructuren (tabel 11). De meeste 
parkelementen werden door de respondenten - zowel personen als organisaties/instellingen - 
geapprecieerd. Enkel boomgaarden en bloemenperken scoorden matig laag en worden door velen als 
overbodig aanzien. Organisaties hebben deze mening ook over hooilanden en ruigten. 
 
 
Tabel 11: Appreciatie van de bestaande parkelementen. 
 

 geapprecieerd overbodig meer wenselijk 
meer niet 
gewenst 

gazons 14-15 9-10 4-5 20-21 
hooilanden en ruigten 12-13 13-14 9-10 11-12 
rietlanden 14-15 5-6 8-9 13-14 
waterpartijen 15-16 1-2 17-18 9-10 
bosjes 14-15 1-2 19-20 10-11 
heggen en houtkanten 11-12 7-8 14-15 8-9 
boomgaarden 9-10 13-14 12-13 9-10 
bloemperken 7-8 42-43 12-13 13-14 
 
Legende en gemiddelde waarden     
hoogste score 15,2 42,6 19,5 20,4 
tweede hoogste score 14,6 13,0 17,4 13,3 
laagste score 7,9 1,9 4,7 8,8 

 
 
Er zijn geen noemenswaardige uitschieters, maar waterpartijen en bosjes worden duidelijk hoog 
gewaardeerd en mogen een groter aandeel van het park innemen. De graslanden scoren eveneens goed, 
maar deze mogen tot het huidig aandeel beperkt blijven. Hetzelfde geldt in mindere mate ook voor 
rietlanden, hooilanden en ruigten. Er worden tal van suggesties gedaan voor andere parkelementen, 
maar geen hiervan wordt door een meerderheid gedeeld (tabel 13). 
 
Op het vlak van de parkinfrastructuur werd de mening gevraagd over 22 voorzieningen (tabel 12). 
Hiervan werden door de individuele respondenten de zithoeken, openbare toiletten, rustbanken en 
vuilnisbakken het hoogst gewaardeerd. Vooral rustbanken en vuilnisbakken worden meer gewenst. 
Vervolgens scoorden ook de wandelinfrastructuur – inclusief informatieborden en uitzichtpunten – 
hoog en wordt ook de toegangsinfrastructuur gewaardeerd. Het huidig aanbod volstaat evenwel. Enkel 
informatieborden mogen iets meer worden voorzien. De organisaties en instellingen volgen min of 
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meer dezelfde trend, maar de verhoudingen liggen enigszins anders en spreken elkaar op enkele 
punten tegen. De uitzichtpunten krijgen de hoogste waardering en ook rustbanken en vuilnisbakken 
krijgen een hoge waardering, maar daarnaast vullen horeca en voetgangersbruggen het toplijstje aan. 
Verder is het niet verwonderlijk dat meer groepsgebonden voorzieningen erkenning krijgen zoals 
openbare toiletten, picknickplaatsen en parkeerplaatsen voor fietsen. Ook het knuppelpad wordt 
geapprecieerd. Opvallend is wel de (vrij) lage beoordeling van spelelementen. Na kunstwerken 
worden speeltuigen door de meeste groepen als overbodig aanzien en er hoeven er zeker geen bij te 
komen. Daartegenover staat dat er wel meer educatieve elementen mogen komen, niettegenstaande de 
lage appreciatie. Daarnaast zijn ook meer openbare toiletten en vuilnisbakken gewenst. 
 
 
Tabel 12: Appreciatie van de bestaande parkinfrastructuur. 
 

 geapprecieerd overbodig meer wenselijk 
meer niet 
gewenst 

zithoeken 6-7 1-2 5-6 3-4 
rustbanken 6-7 0-1 8-9 2-3 
vuilnisbakken 6-7 0-1 7-8 3-4 
kunstwerken 2-3 14-15 1-2 6-7 
padennetwerk 5-6 1-2 2-3 5-6 
knuppelpad door moeras 5-6 3-4 1-2 4-5 
vogelobservatiehut 4-5 7-8 4-5 3-4 
uitzichtpunten 5-6 2-3 3-4 3-4 
educatieve elementen 3-4 2-3 7-8 2-3 
speeltuigen 2-3 12-13 6-7 4-5 
speelvelden 3-4 7-8 5-6 5-6 
plattegronden 3-4 5-6 2-3 5-6 
informatieborden 4-5 3-4 5-6 2-3 
parkeerplaatsen auto's 5-6 3-4 3-4 6-7 
parkeerplaatsen fietsen 5-6 0-1 5-6 3-4 
aanlegsteigers boten 2-3 5-6 2-3 6-7 
horeca 5-6 4-5 1-2 6-7 
openbare toiletten 6-7 1-2 6-7 3-4 
hondentoiletten 3-4 4-5 6-7 3-4 
picknickplaatsen 4-5 2-3 5-6 3-4 
bruggen voor voetgangers en fietsers 4-5 2-3 5-6 5-6 
bruggen voor auto's 1-2 8-9 0-1 7-8 
 
Legende en gemiddelde waarden     
hoogste score 6,9 14,3 8,4 7,4 
tweede hoogste score 6,4 12,5 7,8 6,9 
laagste score 1,7 0,0 0,3 2,6 
 
 
De noodzaak aan een degelijke navigatie doorheen gebied is bijna onbestaand. Kunstwerken, 
speeltuigen en bruggen voor auto’s worden het meest overbodig geacht en met uitzondering van de 
speeltuigen zijn in geen geval bijkomende voorzieningen gewenst. Over spelelementen in het park 
bestaat grote verdeeldheid: enerzijds worden meer speeltuigen gewenst, anderzijds worden ze 
overbodig en ongewenst geacht. Bij de organisaties en instellingen zijn slechts enkele groepen 
vragende partij. Horeca wordt weliswaar gewaardeerd – vooral door groepen - maar wordt geenszins 
als noodzaak aanzien. Mogelijk wordt dit geassocieerd met onrust. Van tal van 
infrastructuurelementen is meer gewenst, vooral sanitaire voorzieningen (zowel voor mens als dier) en 
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andere zaken die een langduriger verblijf vergemakkelijken (o.a. zitbanken, picknickplaatsen) evenals 
educatieve en informatieve elementen en infrastructuur die de bereikbaarheid voor fietsers en 
voetgangers verbetert (tabel 13). Ten aanzien van de infrastructuur voor auto’s en boten (jachthaven) 
zijn de meningen veeleer ongunstig. Natuurrecreatieve voorzieningen worden betrekkelijk laag 
gewaardeerd en het huidige - erg beperkte - aanbod lijkt voor velen te volstaan. Bij de vraag naar 
ontbrekende infrastructuur worden speeltuigen, kampeerinfrastructuur en een betere toegankelijkheid 
voor rolstoelpatiënten meermaals genoemd t.o.v. de andere items (grafiek 6). 
 
 
Grafiek 6: Ontbrekende infrastructuurelementen. 
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Tabel 13: Overzicht van de elementen die volgens de bevraagden in het park(beeld) ontbreken. 
 

ontbrekende parkelementen aantal
schapen + herder 1 
grote bomen 2 
controle 1 
bloemenweide 1 
schaduw (bij warm weer) (+ zitbank) 2 
water 1 
rust 1 
graanakkers 1 
nestgelegenheid roofvogels/nestkasten 1 
houtmijt/houtstapel 1 
schuilmogelijkheden/afdakjes (bij regen) 1 
bos 1 
zwemgelegenheid/strand 2 
gelegenheid om te vissen 1 
bloeiende struiken 1 
natuurlijk beheer 1 
moeras 1 
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Belangrijkste conclusies

 Parkbezoekers appreciëren duidelijk de veelheid aan en afwisseling van parkelementen. De  
huidige mengeling van deels natuurlijke, halfnatuurlijke en kunstmatige elementen speelt een 
sturende rol en wordt in de regel als voldoende gewaardeerd. 

 Met uitzondering van water en bos wordt de onderlinge verhouding gunstig beoordeeld. 
 Bloemenperken worden over de gehele lijn ongunstig beoordeeld en moeten weinig aandacht 

krijgen. 
 Een goed uitgebouwde infrastructuur wordt gewaardeerd en moet in eerste instantie de 

parkbeleving dienen. Rustverstorende elementen moeten worden beperkt of zonodig geweerd 
(cfr. horeca). 

 Bereikbaarheid en toegankelijkheid moeten zich toespitsen op de fietser/wandelaar. 
 Met uitzondering van rustbanken, wordt de huidige infrastructuur grotendeels als voldoende 

aanzien. Niettemin wordt gepleit voor elementen die de parkbeleving verhogen. Hieronder 
vallen zowel informatieve, educatieve en recreatieve elementen als sanitaire voorzieningen die 
de netheid van het park verzekeren. Kunst in het park wordt als overbodig aanzien. 

 Over meer actieve gebruiksvormen in het park – vooral spelactiviteiten - zijn de meningen 
verdeeld. 

 
In welke mate is het gebied gemakkelijk te bereiken en waarmee heeft de bereikbaarheid te maken. 
Hoe wordt de toegankelijkheid, de bereikbaarheid  en de doorstroming beoordeeld. 
Voor de meeste respondenten is het gebied eenvoudig of voldoende bereikbaar (89,1 % individuen - 
75,1 % groepen) (grafiek 7). Dit heeft grotendeels te maken met de nabije ligging van de 
woonplaats/instelling/lokaal en de wijze waarop men zich verplaatst. De beperkte aansluiting op de 
stadskern wordt vooral door de organisaties als een nadeel aanzien (grafiek 8). Wanneer organisaties 
wijzen op een moeilijke bereikbaarheid betreft het kleuters, bejaarden of mindervaliden. Het is niet 
duidelijk of deze vraag werd beantwoord in het vooruitzicht van een fiets- en voetgangersbrug over de 
Leie. 
 
De meningen over toegankelijkheid, bereikbaarheid en doorstroming zijn weinig uitgesproken, wat 
allicht te maken heeft met de woonplaats van de correspondenten (grafiek 9). Niettemin wordt vooral 
de aansluiting van wandel- en fietspaden op regionale routes als gunstig aanzien door individuele 
respondenten, terwijl organisaties vooral om een snelle en vlotte toegankelijkheid en bereikbaarheid 
bekommerd zijn. 
 
Belangrijkste conclusies 

 De bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het park stellen doorgaans weinig problemen en 
wordt gunstig beoordeeld door individuele parkbezoekers. Instellingen en andere organisaties 
wensen evenwel een snelle en vlotte toegang tot het park omdat de tijd voor een parkbezoek 
doorgaans beperkt is en soms met minder mobiele groepen parkbezoeken worden afgelegd. 

 De aansluiting van het park op andere groengebieden, open ruimten en recreatieve routes zou 
een gunstig effect kunnen geven voor individuele bezoekers, die een langere/verdere 
wandeling ondernemen. 
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Grafiek 7: Bereikbaarheid van  het park. 
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Grafiek 8: Reden voor goede of slechte bereikbaarheid van  het park. 
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Grafiek 9: Beoordeling van de toegankelijkheid en de doorstromingsmogelijkheid. 
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Wordt het parkbezoek gekoppeld aan andere activiteiten. 
In veel gevallen (35,8 %) staat een parkbezoek op zich en gaat dit niet noodzakelijk gepaard met een 
bezoek aan een andere plek (grafiek 10). Doorgaans wordt wel een bezoek gebracht aan een 
horecagelegenheid (34%). 
 
Groepen die met een socio-culturele vereniging op stap gaan, plegen een parkbezoek te koppelen aan 
een specifieke (dag)activiteit maar andere groepen doorgaans niet. Dergelijke activiteiten zijn erg 
uiteenlopend en starten doorgaans in of aan de rand van het park. Andere groepen hebben hun 
vertrekbasis in hun eigen instelling of lokaal. 
 
Belangrijkste conclusies 

 De combinatie van een parkbezoek met een bezoek aan andere attractieve plekken in de 
omgeving is geen absolute noodzaak en beperkt zich veeleer tot een bezoek aan een 
horecazaak. Dit kan wel een rol spelen voor toevallige bezoekers, maar dit is uit de enquête 
niet af te leiden. 

 
 
Grafiek 10: Aansluiting parkbezoek op andere activiteiten. 
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Hoe vaak en wanneer wordt het park bezocht, hoe verplaatst men zich en hoe lang duurt een verblijf. 
Ruim de helft (55,6 %) van de respondenten bezoekt het park minstens 1 keer per maand (grafiek 11). 
Veel personen zelfs wekelijks of tweewekelijks. Doorgaans gebeurt dit in het weekend (39,3 %) of op 
een vrije dag (22,6 %) (grafiek 12). Het weekbezoek mag echter niet worden onderschat. 
Elders is reeds gesteld dat het merendeel van de organisaties in de stad Wervik het park bezoeken: het 
merendeel (43,8 %) 1 à 10 maal per jaar. Afhankelijk van de organisatie gebeurt dit in de week of in 
het weekend en de verhouding tussen beide is gelijk verdeeld (47,8 %). 
 
72,8 % van de bezoekers en 81,3 % van de groepen vertoeft langer dan een uur in het park; in 
uitzonderlijke gevallen zelfs een halve of gehele dag (grafiek 13). 
 
Het park wordt zowel te voet (37,2 % individueel; 58,3 % groepen), per fiets (32,1 % individueel; 29,2 
% groepen) als per bromfiets of auto (26,9 % individueel; 12,5 % groepen) bezocht (grafiek 14). De 
vlakbij gelegen jachthaven wordt zelden voor een parkbezoek gebruikt. 
 
Belangrijkste conclusies 

 De parkbezoekers maken duidelijk tijd vrij voor een parkbezoek en brengen er regelmatig tijd 
door. Een bezoek gebeurt veeleer gepland dan toevallig. Vrije dagen - al dan niet in het 
weekend - zijn hiervoor het best geschikt. 

 Het merendeel van de bezoekers verplaatst zich te voet of per fiets (69,3% individueel; 87,5 % 
groepen). 

 
 
Grafiek 11: Aantal parkbezoeken op jaarbasis. 

22,2

5,6
1,9

14,8

1,9

14,8 16,7

9,3

0,0

12,5

6,3

0,0

6,3 6,3 6,36,3

10
 à

 2
0

ke
er

20
 à

 3
0

ke
er

30
 à

 5
0

ke
er

50
 à

 1
00

ke
er va

ak

m
aa

nd
el

ijk
s

w
ek

el
ijk

s

ge
en

an
tw

oo
rd

individueel organisatie

 
 
 

55 



Deel B  Participatie 
 
 
Grafiek 12: Dagen waarop het park wordt bezocht. 
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Grafiek 13: Gemiddelde verblijfsduur in het park. 
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Grafiek 14: Verplaatsingswijze naar  het park. 
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Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten. 
Er worden niet minder dan 119 suggesties gedaan die na bundeling tot 33 verschillende voorstellen 
werden herleid (tabel 14). De belangrijkste aandachtspunten die door de respondenten en organisaties 
worden gesignaleerd, houden in belangrijke mate met elkaar verband maar er kunnen zeven grote 
categorieën worden afgebakend met betrekking tot: 
 

1. het parkgebruik (21 %) 
2. de vraag om meer toezicht en (politionele) controle (18,5 %); 
3. het verminderen van overlast door oneigenlijk gebiedsgebruik, drugstoerisme en andere 

rustverstorende activiteiten rondom het park (18,5 %); 
4. de bestrijding van vandalisme (12,6 %); 
5. het onderhoud van het park (10,1 %); 
6. verbetering van de infrastructuur (11,8 %) 
7. de parkinrichting (7,6 %) 

 
Belangrijkste conclusies 

 Het al dan niet vermeende onveiligheidsgevoel en de ergernis omtrent vandalisme en overlast 
(samen 49,6 % van de aandachtspunten) speelt een belangrijke rol bij de parkbezoekers en 
leidt tot de vraag om meer toezicht en controle. 

 
 
Tabel 14: Overzicht van de zaken die volgens de bevraagden meer aandacht moeten krijgen in 
volgorde van belang ofwel het aantal keren dat dit als aandachtspunt is aangegeven. 
 

aandachtspunten aantal % 
veiligheid - meer controle/politietoezicht 22 18,5 
aanpak overlast / oneigenlijk parkgebruik 16 13,4 
aanpak vandalisme 15 12,6 
aandacht voor natuurwaarden / natuurlijk beheer 11 9,2 
beter onderhoud infrastructuur 9 7,6 
meer rust 4 3,4 
drugbestrijding 3 2,5 
netheid (vuilnisbakken, hondepoep...) 3 2,5 
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betere toegankelijkheid voor rolstoelpatiënten 3 2,5 
overlast/vervuiling industrie 3 2,5 
meer bomen/bos 2 1,7 
meer water(partijen) 2 1,7 
meer (faciliteiten) voor occasionele evenementen (bv. parkconcerten) 2 1,7 
meer schaduwrijke plekken 2 1,7 
meerzijdige visie ontwikkelen 2 1,7 
opwaardering jachthaven 2 1,7 
infrastructuur in het algemeen 2 1,7 
schermbeplantingen (industriezone) 1 0,8 
hoeve educatief karakter 1 0,8 
parking motorhomes (te kort) 1 0,8 
meer rustplekken 1 0,8 
meer kampeermogelijkheid 1 0,8 
plaats / lokaal voor jeugdbewegingen 1 0,8 
gezinsvriendelijker (inrichting speelplein) 1 0,8 
meer speeltuigen ook voor de kleinsten 1 0,8 
speelplein omgeving cafetaria 1 0,8 
verbondenheid met Leie versterken 1 0,8 
schuilplaatsen (regenweer) 1 0,8 
rustzone(s) voor dieren 1 0,8 
teveel bruggen (is geen eiland meer) 1 0,8 
infoborden over flora en fauna 1 0,8 
geen afgesloten natuurreservaat 1 0,8 
activiteiten gericht op Vlamingen 1 0,8 

 
 
4.4. Resultaten van het parkbezoek 
 
Het was oorspronkelijk de bedoeling een selectie uit de verschillende bezoekersgroepen te maken en 
zo een groep samen te stellen met vertegenwoordigers van alle relevante gebiedsgebruikersgroepen en 
belanghebbenden. Wanneer bepaalde groepen niet vertegenwoordigd zijn, doordat zich geen 
geïnteresseerden aanbieden, zouden deze alsnog worden benaderd middels gerichte uitnodiging van 
bekende parkbezoekers of door uitnodiging van een vertegenwoordiger van specifieke 
belangengroepen (bv. lokale natuurverenging, recreatieve of toeristische groepering, sportclubs, enz.) 
en lokale betrokkenen (bv. uitbater nabijgelegen horeca of recreatieve attractie; bedrijfsuitbater; 
groenarbeider; toezichter). 
 
Uiteindelijk is ervoor gekozen het parkbezoek voor alle belangstellenden te organiseren (§ 3.4.4.). Op 
zondag 26 juni 2005 werd op een zonnige voormiddag een twee uur durende wandeling gemaakt 
waarop alle bewoners van Wervik evenals alle betrokkenen en georganiseerde begunstigden waren 
uitgenodigd. De belangstelling was groter dan het aantal effectief deelnemende participanten. 
Niettegenstaande een persoonlijke uitnodiging namen slechts 5 van de 16 geïnteresseerde personen 
deel aan de wandeling. Niettemin volgden alsnog 18 personen de wandeling, waarvan evenwel slechts 
13 personen tot de doelgroepen behoorden. Er was een overwicht van personen uit de 
natuurgroeperingen, waardoor het natuurbehoud- en natuurbeheeraspect sterk op de voorgrond trad. 
De mening van de buurtbewoners ging hierdoor enigszins verloren. 
 
De wandeling diende een overleg tussen de verschillende deelnemers op gang te brengen en een 
klankbord te bieden aan de personen die in het beheer van het park geïnteresseerd zijn. Dit leverde 
weinig nieuwe inzichten op, maar het hielp wel om standpunten te verduidelijken en de verschillen te 
kennen (zie bijlage 7). De belangrijkste resultaten van het parkbezoek worden hierna opgesomd: 
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Met betrekking tot het plangebied 
 

 Er is onduidelijkheid over de eigendomssituatie en de beheerverantwoordelijkheid. 
 Er wordt gewezen op de gebrekkige uitstraling van het park wat mogelijk te maken heeft met 

het ontwikkelingsstadium waarin het zich momenteel bevindt maar waarvoor ook wordt 
verwezen naar het algemene parkbeeld en de contrasten tussen het natuurlijke en kunstmatige 
parkdeel. Ook een verkeerde inplanting van infrastructuren, zoals de cafetaria en de brug  voor 
autoverkeer, en de onaantrekkelijke parktoegangen worden als mogelijke verklaring genoemd. 

 De nadruk moet op meerdere, met elkaar verzoenbare, parkfuncties komen te liggen. Passieve 
recreatie in de ruimste zin van het woord is de belangrijkste functie. Er moet duidelijkheid 
komen over wat mag en niet mag in het park. De meningen hierover zijn verdeeld doch in de 
regel is men geen voorstander van gebiedsverstorende activiteiten, tenzij deze eenmalig zijn 
en beperkt in de tijd. 

 Over het aandeel van en de onderlinge verhouding tussen de verschillende parkelementen 
bestaat onenigheid. Als voorbeeld worden de gazons aangehaald. Er moeten voldoende kort 
gemaaide stukken overblijven voor spelactiviteiten en ligweiden, maar tegelijk wenst men 
geleidelijke overgangen naar opgaande begroeiingen d.m.v. een variërend graslandbeheer. 

 Parkinfrastructuren worden geapprecieerd maar mogen niet de overhand krijgen en moeten 
vooral praktisch blijven. Als voorbeeld worden de zithoeken met de individuele zetels 
genoemd, die weinig praktisch zijn voor mensen die elkaar ontmoeten in het park of er in 
groep vertoeven. In zulk geval zijn zitbanken gebruiksvriendelijker. 

 Er wordt kritiek geleverd op de aftakeling van parkinfrastructuren, maar tegelijk ontbreekt het 
veel parkbezoekers aan achtergrondinformatie omtrent de oorzaken. Als voorbeeld fungeert 
het knuppelpad doorheen de moeraszone. Doordat het werd aangelegd op een ogenblik dat de 
bodem nog niet gestabiliseerd was, treden thans verzakkingen op. Om dat te vermijden had 
men verscheidene jaren met de aanleg moeten wachten waardoor men evenwel al die tijd niet 
had kunnen genieten van de moerasontwikkeling. 

 Aansluitend op de voorgaande opmerking wordt ook de bedenking gemaakt over de wijze 
waarop op vandalisme moet worden gereageerd. De afgebrande vogelkijkhut is hiervan de 
aanleiding. Men mag zich in geen geval laten afschrikken om de vernielde infrastructuur terug 
op te bouwen. Het is belangrijk dat sporen van vernieling snel worden uitgewist door de 
beschadigde elementen zo gauw mogelijk te verwijderen. De vervanging kan dan alsnog op 
zich laten wachten, zonder dat daarop kritiek komt. 

 Natuurontwikkeling en –behoud is een belangrijk discussie-element. Vooral de moeraszone 
komt hierbij ter sprake. De discussie draait vooral rond keuzes tussen spontane en 
gebiedseigen processen en kunstmatig in stand te houden semi-natuurlijke situaties. De 
verdroging van de moeraszone door terreineigen omstandigheden kan enkel door een 
technisch ingrijpen worden opgelost. De vraag blijft of het maatschappelijk verantwoord is 
hierin te investeren terwijl de middelen elders efficiënter kunnen worden ingezet. 

 Meer natuurlijke en parkeigen spelelementen worden hoger gewaardeerd dan kunstmatige 
speeltuigen. De gevarieerde structuur van de westelijke en zuidelijke parkzone geeft hiertoe 
een goede aanzet en nodigt uit tot spelen. Alleen blijft onduidelijk of spelen wel toegelaten is. 
Het huidige politiereglement verbiedt dat. Een versoepeling is wenselijk (bv. toegankelijkheid 
van de bosjes) maar er moeten beperkingen blijven (bv. zwemverbod). 

 Bij de aanleg van het park is gekozen voor een extensief beheer en dat wordt geenszins als 
ongunstig ervaren. Door aanleg en/of beheer zouden nog enkele aantrekkelijke elementen 
kunnen worden toegevoegd (bloemenplukweide, bessenstruiken, notenbomen) 
overeenkomstig de fruitboomgaard die op termijn als “smulboomgaard” dienst zou kunnen 
doen. Over het gebruik moet evenwel duidelijkheid komen, want hierover lopen de meningen 
uiteen. 
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Met betrekking tot andere eilanddelen 
 

 De uitbreiding van het park naar de aansluitende landbouwgronden kan tot een betere 
zonering leiden. In dat geval zou het nieuwe parkdeel een extensiever gebruik moeten krijgen 
en aandacht geven aan natuurontwikkeling. 

 
Met betrekking tot het eiland als geheel 
 

 Sommige bezoekers worden afgeschrikt door een aantal situaties die een gevoel van 
onveiligheid scheppen. Geen van de deelnemers kan echter refereren naar concrete voorvallen. 
De problemen zijn volgens sommigen het gevolg van te weinig groen in de regio en de 
afgelegen ligging (eiland). 

 Het landschapsbeeld wordt in bepaalde opzichten geapprecieerd, maar er zijn tal van 
elementen aanwezig die dit verstoren. Als ongewenst vernoemt men de contrasten tussen oud 
en nieuw (refererend naar de nieuwe voetgangersbrug aan de molen), de industriële gebouwen 
langsheen de oude Leie, de waterlozingen in de Leie en gebouwen die het historisch 
stadsbeeld verstoren. Een landschappelijke inkleding van landschapsverstorende elementen 
d.m.v. groenschermen, kan de impact afzwakken maar hiermee moet voorzichtig worden 
omgesprongen. Als voorbeeld wordt de oever van de afgesneden Leiearm genoemd. De 
aanplanting van schermgroen op de oeverzijde van de Balokken is hier niet wenselijk omwille 
van het belang van een kruidenrijke oevervegetatie voor insecten. 

 
4.5. Algemene resultaten van het communicatie- en participatieproces 
 
4.5.1. Gebrekkige gebiedsidentiteit 
 
Het gebrek aan een eigen gebiedsidentiteit vormt een barrière voor de volwaardige (h)erkenning van 
het gebied als parklandschap. Dit heeft enerzijds te maken met de jonge parkstructuur die nog volop in 
ontwikkeling is en de antropogene bodeminvloeden die de groei van de beplantingen vertragen. 
Anderzijds vernoemt men de strakke overgang en het scherpe contrast tussen de meer geordende 
parkstructuur en de (meer) natuurlijke parkeenheden. In de marge draagt ook de verstedelijkte 
omgeving – vooral het geïndustrialiseerde gedeelte langs Franse kant – bij tot dit landschapsbeeld (zie 
verder). De gebrekkige identiteit speelt zowel in het park zelf als daarbuiten (= zicht op het park vanaf 
de overzijde van de nieuwe Leie). 
 
4.5.2. Visuele vervuiling 
 
De relatie met de verstedelijkte omgeving wordt naargelang de situatie als een gunstig dan wel als een 
ongunstig element aanzien. Het positieve effect betreft het zicht op enkele monumentale gebouwen in 
het stedelijk gebied van Wervik en Werviq-Sud. Daartegenover staat evenwel de zichtvervuiling door 
de industriële gebouwen langsheen de oude Leie op het grondgebied van de gemeenten Werviq-Sud en 
Comines. Ook nieuwe constructies – waarmee in eerste instantie de voetgangersbrug over de nieuwe 
Leie aan de Briekemolen wordt bedoeld – worden als bijkomende storingselementen aanzien omdat ze 
niet landschappelijk zijn geïntegreerd en breken met het historisch stadskader. 
 
4.5.3. Beperkte wisselwerking met het stedelijk gebied 
 
De geïsoleerde ligging van het gebied en de door de oude en nieuwe Leie sterk omgrensde parkranden 
verhinderen het ontstaan van een nauwere band met de woonomgeving en belemmeren de 
ontwikkeling van een attractiepool voor stadsbezoekers. Met de recente bouw van een 
voetgangersbrug aan de Briekemolen en de geplande bouw van een tweede voetgangersbrug ten 
westen van het park wordt weliswaar aan dit bezwaar tegemoet gekomen, maar dit wordt alsnog als 
onvoldoende ervaren om een intiemere wisselwerking tussen het parkgebied en de stadskern(en) tot 
stand te brengen. Een vervaging van de strakke grens tussen park en stad wordt noodzakelijk geacht. 
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Aansluitend hierop worden blijvende initiatieven verwacht om een bezoek aan het park te 
vergemakkelijken, een gemakkelijke doorstroming te verzekeren en een verblijf aldaar te 
veraangenamen. In het laatste geval kunnen de nabijgelegen cafetaria, de verblijfsaccommodatie en de 
jachthaven een functie vervullen. 
 
4.5.4. Onveiligheidsgevoel 
 
Het subjectieve onveiligheidsgevoel bij veel parkbezoekers – vooral op kalme dagen en tijdens de 
avonduren – beperkt de parkbezoeken en zorgt ervoor dat sommige bezoekers bepaalde parkdelen 
mijden. Vooral onoverzichtelijke plekken, zoals de moeraszone en de aansluitende zone langsheen de 
oude Leie, worden vermeden of enkel in groep bezocht. Er zijn geen aantoonbare redenen die dit 
vermeende onveiligheidgevoel bevestigen. Referenties naar specifieke voorvallen blijven beperkt en 
missen vaak enige grond. 
 
4.5.5. Moeilijk toezicht 
 
De afgelegen ligging van het park middenin een sterk verstedelijkt gebied en aansluitend op een 
uitgestrekte industriële zone, heeft een aanzuigeffect op personen met minder goede bedoelingen of 
die zich om andere redenen wensen af te zonderen. Momenteel ontbreekt enig toezicht met 
uitzondering van sporadische controles door de politie. Dergelijke controles worden nauwelijks 
opgemerkt en zijn enkel effectief wanneer ze op georganiseerde wijze plaatsvinden. 
 
4.5.6. Onvoldoende bekendheid met mogelijkheden voor actieve recreatie 
 
Individuele bezoekers maar ook lokale institutionele instellingen en verenigingen zijn niet of 
onvoldoende vertrouwd met de recreatie- en ontspanningsmogelijkheden die het park te bieden heeft. 
Men staat onwennig tegenover het gebruik van grasvelden, bosjes en andere parkstructuren voor 
spelactiviteiten. Vragen omtrent de toegankelijkheid en het gebruik van het park buiten de paden 
blijven onbeantwoord. 
 
4.5.7. Onbekendheid beheerder van het gebied 
 
In de meeste gevallen wordt verkeerdelijk de stad Wervik als eigenaar en beheerder van het park 
aanzien. In het geval van problemen of ruggespraak is het stadsbestuur of zijn de stedelijke diensten 
het eerste aanspreekpunt. 
 
4.5.8. Teloorgang van natuurgebied 
 
Dit deel van Vlaanderen wordt als een natuurarme regio aanzien. Daarom wordt grote waarde gehecht 
aan elke natuursnipper. Dat blijkt uit de waardering van de in het park aanwezige natuurelementen die 
voor het merendeel voortkomen uit natuurlijke ontwikkelingsprocessen na grondopspuitingen. De 
verdere successie van het gebied is een natuurlijke proces dat evenwel voor het behoud van de 
natuurwaarden als ongunstig wordt ervaren omdat het leidt tot verdroging en verbossing. De 
standpunten terzake wegen zwaar op de discussie omtrent de verdere ontwikkeling van de natuurlijke 
parkeenheden, maar zorgen tegelijk voor verdeeldheid omdat het toekomstig natuurbehoud 
verschillende sporen kan volgen. Ofwel worden beheertechnisch de nodige inspanningen geleverd om 
de vroegere situatie te herstellen (vernatting), ofwel worden elders gelijk(w)aardige 
natuurontwikkelingen op gang gebracht (bv. in het aangrenzende, ongehavende valleigebied) of 
worden nieuwe natuurontwikkelingen nagestreefd (bv. bloemrijke graslanden). 
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5. Voortzetting en opvolging van de communicatie- en 
participatieprocedure 
 
5.1. Voortzetting van de informatieronde 
 
1. Om de respondenten op de enquêtes te bedanken voor hun medewerking en hun interesse gaande 

te houden, worden ze best op korte termijn geïnformeerd over de resultaten van de bevraging. Dit 
kan gelijktijdig op verschillende manieren gebeuren, nl. door: 

 
 presentatie van de resultaten op de stedelijke website en (eventueel) de website van de 

AMINAL-afdeling Bos en Groen alsook in het informatieblad van de stad Wervik; 
 de betrokkenen die over een internetadres beschikken een e-mail te sturen met verwijzing naar 

de website; 
 de organisaties en instellingen die meewerkten schriftelijk te informeren over de resultaten. 

 
2. De resultaten van de bevraging evenals de geplande voornemens worden schriftelijk gemeld aan 

het stadsbestuur en de betrokken diensten van de stad Wervik evenals aan de gemeentebesturen 
die aansluiten op het park. Dit moet hen de mogelijkheid bieden bijkomende suggesties te doen 
die de toekomstige gebiedsontwikkeling mee kunnen sturen. Van de mogelijkheid kan ook gebruik 
worden gemaakt om te informeren naar de gemeentelijke standpunten inzake specifieke 
elementen. 

 
3. Individuele raadpleging van mogelijke partners blijft noodzakelijk om een oplossing te geven aan 

specifieke problemen of om afspraken te maken omtrent de inrichting en het beheer van het 
eiland. Dit is met name het geval voor de nv W&Z omtrent het beheer en de inrichting van de 
gronden die momenteel nog door hen worden beheerd. Dit is pas zinvol wanneer een duidelijke 
visie op het gebied bestaat. Een deel van het overleg kan worden gevoerd binnen overlegstructuren 
(zie § 5.2.). 

 
5.2. Voortzetting en continuering van het overleg 
 
De gevoerde overlegvergaderingen met de betrokkenen zijn de aanzet voor verder toekomstig overleg,  
meer bepaald met: 
 

1. de stad Wervik omtrent de verdere uitbouw en het onderhoud van het park in zijn totaliteit. 
Hier is een belangrijke taak voor de Groendienst en de Dienst Toerisme weggelegd. Daarnaast 
kunnen ook externe partners betrokken worden zoals Natuurpunt v.z.w. voor het beheer van 
specifieke natuurwaarden. 

2. de bevoegde politionele en andere toezichthoudende diensten omtrent de controle op het park 
en zijn omgeving. In dat geval moet de overleggroep worden uitgebreid met de Franse 
politiedienst. Een andere mogelijkheid is om de AMINAL-afdeling Bos & Groen bij het 
grensoverschrijdend overleg tussen de Belgische en Franse politiediensten te betrekken. Deze 
overlegstructuur bestaat reeds. 

3. de besturen van de aangrenzende steden en gemeenten Wervicq-Sud (Frankrijk), Comines 
(Frankrijk), Komen-Waasten (Wallonië) over mogelijke samenwerking met en de 
promotie/bekendmaking van het park in de gemeenten. Dit gebeurt best wanneer de 
gebiedsvisie wordt uitgewerkt. 

 
Dergelijk overleg moet op een regelmatige basis worden gevoerd om effect te sorteren. Door concrete 
acties naar voor te schuiven, creëert men aanknopingspunten voor evaluatie en opvolging van 
afspraken. Zoniet is de kans groot dat het overleg in goede voornemens verzand en uiteindelijk 
uitdooft. 
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5.3. Informatievergadering parkgebruikers 
 
De parkgebruikers zijn onvoldoende bekend met de mogelijkheden van het park. Er is een verlangen 
naar duidelijkheid omtrent de activiteiten die altijd, onder voorwaarden wel of helemaal niet kunnen in 
het park. Eens een visie voor het park is uitgewerkt en de doelstellingen duidelijk zijn, is het zinvol 
informatievergadering te organiseren voor alle georganiseerde of institutionele (potentiële) 
parkgebruikers. Op de informatievergadering worden voor het geheel van het park - d.w.z. ook de 
gedeelten van de stad Wervik en van W&Z 5- de gebruiksmogelijkheden, de werkwijze voor 
vergunningsaanvragen, het zoneringsplan en verdere informatie- en contactmogelijkheden voorgesteld 
en toegelicht. Tegelijk kan ook het nieuwe politiereglement in casu het toegangsreglement worden 
voorgesteld en uitgedeeld. 
 
5.4. Opzetten informatiepunt 
 
Er moet duidelijkheid komen omtrent de verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In plaats van voor 
elk van de deelgebieden van het eiland aan te geven wie de eigenaar/beheerder is, is het zinvoller een 
centraal informatiepunt op te zetten waar gebiedsgebruikers terecht kunnen met vragen en klachten. 
De toeristische dienst van de stad Wervik die gevestigd is in het Tabaksmuseum zou deze functie 
kunnen vervullen omdat deze dienst in de omgeving van het park ligt, snel en gemakkelijk bereikbaar 
en laagdrempelig is. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid blijft bij de individuele beheerders. 
 
5.5. Opzetten klankbordgroep 
 
Eens de gebiedsvisie en de beheerdoelstellingen zijn uitgewerkt, kunnen deze aan een klankbord- of 
consultatiegroep worden voorgelegd. Dit is een selectieve groep van betrokkenen, deskundigen en 
vertegenwoordigers van georganiseerde begunstigden die hierop dieper willen en kunnen ingaan en 
die binnen de uitgetekende krijtlijnen concrete voorstellen voor verdere uitwerking aandragen. 
 
5.6. Uitbreiding beheerplan 
 
Om tot een afstemming te komen van het beheer is een gezamenlijk beheerconcept gewenst. Een 
uitbreiding van de beheerplanning tot de totaliteit van het eiland zou handig en zinvol zijn en in een 
eenvormig parkconcept resulteren. 
 
5.7. Haalbaarheidsstudie 
 
Bepaalde ontwikkelingsopties, zoals de meermaals gestelde vraag om een natuur- en milieueducatief 
centrum op het eiland, moeten aan een haalbaarheidsstudie onderworpen worden. 
 
 

                                                 
5 De nv W&Z wordt vermeld omdat er onduidelijkheid kan bestaan omtrent de gebruiksmogelijkheden van de 
Leie en de Leieoevers.  
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Figuur 15: Ligging van de instellingen rondom De Balokken waarvan de activiteiten (kunnen) 
aansluiten op het park (Bi). 
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C. Studie 
 
 

1. Voorgeschiedenis 
 
1.1. Abiotiek, grondgebruik en landschap 
 

Het groenobject ‘Balokken’ ligt op de linkeroever van de oorspronkelijke Leie, op het 
grondgebied van de stad Wervik (West-Vlaanderen), ten zuidwesten van de stadskern. De 
parkgronden maakten oorspronkelijk deel uit van de laaggelegen meersen langsheen de Leie (12 
à 15 meter boven de zeespiegel). Deze meersen lagen op een kleiige bodem van alluviale origine 
en overstroomden elke winter met Leiewater. Tot voor de komst van de mens vormden deze 
laaggelegen gebieden een aaneenschakeling van moerassen, moerasbossen, oude meanders en 
laagveengebieden, maar dergelijke situatie is in ons land reeds lang verdwenen. In de 
noordwesthoek van het plangebied is een uitloper aanwezig van een hoger gelegen (15 à 20 m 
boven de zeespiegel) zandlemige rug tussen de Leie, de Hoge Plankebeek-Kapellebeek en de 
Sint-Jansbeek, waarop ook het huidig, hoger gelegen noordelijk stadsgedeelte te vinden is. 
 
Op de kaart van de Ferraris (figuur 16), die werd opgemaakt rond 1775, is het gebied 
aangegeven als een nat graslandgebied met enkele bomenrijen. Vermoedelijk gaat het hier om 
knotbomenrijen langsheen enkele greppels die de ontwatering van het gebied in het voorjaar 
moesten versnellen. Vanwege de hoge waterstand beperkte het landgebruik zich noodzakelijk tot 
een beheer van de graslanden als hooiland, met één late maaibeurt per jaar. Soms kon in droge 
zomers nog nabeweiding plaatsvinden. Het toenmalige landschap is te karakteriseren als een 
halfopen tot open landschap met verspreide bomenrijen. 
Ook de kaart van Vandermaelen (ca. 1850) toont het gebied als een nat graslandgebied. Op de 
topografische kaart van het Militair Cartografisch Instituut uit 1911 is het gebied te zien als 
onbewoonde (met uitzondering van de hoeve) landbouwgrond met enkele bomenrijen. Er wordt 
geen onderscheid gemaakt naargelang het soort landbouwgebruik, maar hoogstwaarschijnlijk 
gaat het nog steeds over gras- en hooilanden. 
Op de topografische kaarten van het Nationaal Geografisch Instituut, respectievelijk gekarteerd 
in 1974 en 1988, is het gebied afgebeeld als een complex van graslanden en andere, niet nader 
bepaalde gebruiksgronden - mogelijk akkers. Tevens bemerken we een jaagpad aan de 
Belgische zijde - de linkeroever - van de Leie. Het gebruik als akker en de aanleg van het 
jaagpad doen vermoeden dat de ontwatering van het gebied ondertussen sterk doorgedreven 
werd. De winterse overstromingen waren wellicht toen al sterk gereduceerd in intensiteit en 
inundatieduur. Opmerkelijk op deze topografische kaarten is de aanwezigheid van een stuk land 
in de vorm van een omgekeerde L, dat omgeven is door een talud, enkele greppels en een 
bomenrij. Het landgebruik is weergegeven als deels grasland, deels heide (sic!) waarmee 
vermoedelijk braakliggende grond wordt bedoeld. De afbakening komt overeen met de 
oppervlakte van een oud huisvuilstort, dat werd geëxploiteerd door de stad Wervik vanaf een 
onbekende datum tot 1972. Vermoed wordt dat de exploitatie van het stort ergens in de jaren 
zestig is aangevangen. 
Een luchtfoto van het gebied uit de periode 1988-1991 (figuur 17) toont de situatie kort voor de 
rechttrekking van de Leie en de aanleg van het park. We zien een complex van akkers en 
weilanden zoals aangegeven op de topografische kaart. De bomenrij langs het stort is duidelijk 
(wellicht betreft het populieren) maar het stort zelf is afgedekt want aldus niet meer herkenbaar. 
 
Er kan worden aangenomen dat het grondgebruik in het gebied reeds voor 1775 en minstens tot 
na de Tweede Wereldoorlog onafgebroken in landbouwgebruik is geweest. Voor het grootste 
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deel van de tijd was dat als grasland, maar na de Tweede Wereldoorlog werd, door een 
verbeterde beheersing van de waterhuishouding, een deel van de graslanden gescheurd om aan 
akkerbouw te doen. Vanaf deze periode treden ook geleidelijke maar steeds meer ingrijpende 
wijzigingen op in de abiotiek van de meersen, tot in 1991 met de ophoging van de gronden de 
abiotische omstandigheden drastisch veranderen. 
 
In 1991 werd immers een aanvang gemaakt met de rechttrekking van de Leie tussen Komen en 
Wervik, dit om de rivier bevaarbaar te maken voor schepen tot 1.350 ton. Hierdoor werd een 
eiland van ongeveer 36 ha gecreëerd tussen de oude Leie en de nieuwe Leie. Dit eiland is voor 
gemotoriseerd verkeer alleen bereikbaar via een reeds in 1981 aangelegde brug in het verlengde 
van de Hansbekestraat: de ‘Balokkenbrug’. De oostelijke helft van het eiland, zo’n 20 ha, werd 
door het Vlaamse Gewest onteigend om als stortplaats van grond te dienen. Rondom dit gebied 
werd een ringdijk aangebracht om aldus een kom te creëren, waarin het uitgegraven 
bodemmateriaal (“infrastructuurspecie”) voor het tracé van de nieuwe Leie werd opgespoten. 
Deze specie, die voor ongeveer 60% uit water bestond, kon dan langzaam ontwateren en 
inklinken, om uiteindelijk een vaste materie te verkrijgen. 
 
Aangezien dit gebied op het Gewestplan als parkgebied is ingekleurd, was de nabestemming 
reeds gekend ten tijde van de werken. Aansluitend op de uitgravingswerken van de nieuwe Leie 
werd dan ook in het gebied een vijver uitgegraven, en de grond werd over het gebied 
opengespreid en genivelleerd, om een park te kunnen aanleggen. Eén deel van het terrein, de 
huidige moeraszone, werd ongemoeid gelaten. Aanpalend aan het plangebied, op de 
noordoostelijke kop van het eiland, werd een kleine jachthaven uitgebouwd, en langsheen het 
tracé van de nieuwe Leie werd aan beide zijden een jaagpad aangelegd. 
 
In 1993 werd gestart met de eerste fase van de parkaanleg. Deze fase omhelsde o.a. het 
aanleggen van de wandelpaden (in dolomiet) en de houten loopsteiger over het moeras, het 
inzaaien van groenbemesters (gele lupine, luzerne) op de te beplanten oppervlakken en het 
inzaaien van een grasmengsel (75 % Engels raaigras, 25 % veldbeemdgras) op de zones bestemd 
voor graslanden. Buiten het plangebied werd ook een beplanting met inheemse bomen en 
struiken voorzien rondom de jachthaven. 
De tweede fase van de parkaanleg werd aangevat in 1998 en bevatte in hoofdzaak de beplanting 
van het park met overwegend inheemse boomsoorten en bosplantsoen, alsook fruitbomen, 
struiken en kruidachtige planten. Verder werd ook meubilair geplaatst (fietsenstallingen, 
afvalbakken, kuipzetels) en op de dijk aan de moeraszone werd een houten vogelobservatiehut 
gebouwd. 
De werken die tijdens de derde fase werden uitgevoerd - in 1999 - hebben enkel betrekking op 
de zone aansluitend op de jachthaven (oprichten van een sanitair blok, trekkershutten en een 
kleinschalig rietveld voor waterzuivering). Deze zone valt buiten het plangebied. 
Op 28 mei 2000 werd het park plechtig opengesteld ter gelegenheid van de ‘Dag van het Park’. 
 
De huidige toestand van het gebied verschilt sterk van de oorspronkelijke situatie. Door de 
ophoging van het terrein zijn de abiotische omstandigheden grondig gewijzigd. De 
hoogteligging varieert van zo’n 16 m (de moeraszone) tot 23 m boven de zeespiegel (de 
noordwestelijke hoek), wat overeenkomt met een ophoging van 3 à 10 m t.o.v. het 
oorspronkelijke meersenniveau. Overstromingen door Leiewater zijn dan ook niet meer 
mogelijk. Het landschap is door de parkaanleg geëvolueerd naar een halfopen landschap met 
verspreide bomen en heestergroepen. De moeraszone heeft zich na de grondwerken wel 
grotendeels op een natuurlijke manier ontwikkeld. Ze bevat een gradiënt van open water over 
verlandingszones tot moerasbos met hoog opgeschoten wilgen. Het gebied verdroogt wel in 
toenemende mate. 
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1.2. Historische stedenbouwkundige elementen 
 

Het groenobject bevat geen stedenbouwkundige elementen van historisch belang. 
 
 
 
 

2. Cultuurhistoriek 
 
Een cultuurhistorische studie van het groenobject is, wegens zijn recente ontstaan, niet relevant. 
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Figuur 17: Orthofoto uit de periode 1988-1991 
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Figuur 16: Historische evolutie van het grondgebruik vanaf 1775 tot nu 
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3. Beleving en gebruik 
 
3.1. Eigenheid 
 

Het park ‘Balokken’ is iets meer dan 20 ha groot en is te typeren als stadsdeelgroen. Het ligt op 
minder dan 1 km (in vogelvlucht) ten zuidwesten van de Sint-Medarduskerk in het centrum van 
Wervik en zo’n 500 m ten westen van de kerk van het Franse Wervicq-Sud. Hoewel het niet 
rechtstreeks door de stedelijke omgeving wordt ingesloten, dankzij de omringende Leie, ligt het 
park in een sterk verstedelijkte omgeving. Het zit immers geklemd tussen de woonkernen van 
Wervik en Komen-Waasten (Comines-Warneton) langs Belgische zijde en Wervicq-Sud en 
Comines langs Franse zijde. De Franse Leie-oever wordt bovendien gekenmerkt door een 
prominente aanwezigheid van industriële bebouwing langsheen de Leie (figuur 18). Drukke 
verkeersaders van regionaal belang (de wegen N515 Wervik - Komen en D945 Wervicq-Sud - 
Comines (F)) lopen op enige afstand respectievelijk ten noorden en ten zuiden van het gebied, 
maar het park zelf is vrij rustig omdat het moeilijk bereikbaar is voor gemotoriseerd verkeer 
(één brug langs Belgische zijde). 
 
Het gebied maakt deel uit van een groen lint langsheen de Leie, dat de voornoemde woonkernen 
doorkruist. Andere deelelementen van dit groene lint zijn o.a. ‘Le Vert Digue’ in Neerwaasten - 
eveneens een opgespoten eiland ontstaan bij de rechttrekking van de Leie - en enkele restanten 
van de laaggelegen Leiemeersen, nl. ‘Les Bas-Prés’ (of ‘Le Parc des Prés de la Lys’) in Komen-
Waasten en het gebied ‘Laag-Vlaanderen’ in Wervik. Verder vervullen ook enkele beekvalleien 
in Wervik een belangrijke rol als groenstrook, met name de Sint-Jansbeek ten noorden van het 
Wervikse stadscentrum en de Hoge Plankebeek-Kapellebeek - een groene wandelverbinding 
tussen de oude en de nieuwe begraafplaats. In Wervicq-Sud bevindt zich het Parc Dalle-
Dumont, een oud kasteelpark dat momenteel eigendom is van deze Franse gemeente. 

 
Bij de parkaanleg werd gebruik gemaakt van glooiende oppervlakken om tot een gevarieerd 
park te komen waarvan ondermeer een aantal typen hagen, een hoogstamboomgaard, een vijver, 
een spontaan ontwikkelde moeraszone, enkele grotere groepen bosplantsoen en zithoeken deel 
uitmaken. Bovendien werd rekening gehouden met de aanwezigheid van monumentale 
gebouwen in de omgeving door het creëren van zichten op die monumenten vanuit het park. Zo 
zijn de hoofdassen van de wandelpaden in het park gericht op de Sint-Medarduskerk van 
Wervik, de Briekenmolen aan de overkant van de nieuwe Leie (figuur 19), en de kerk 
Onbevlekte Ontvangenis in Wervicq-Sud. Voor de beplanting werd voor een belangrijk deel 
gekozen voor inheems plantgoed, zodat de bezoeker een overzicht krijgt van inheemse bomen 
en struiken. Daarnaast werden ook statige parkbomen als Amerikaanse eik (Quercus rubra), 
Robinia (Robinia pseudoacacia) en Vederesdoorn (Acer negundo) aangeplant. 
Het huidige landschap van het park is halfopen. Iets meer dan de helft van de oppervlakte (57%) 
is open ruimte (speelweiden, hooilanden, vijvers, …), terwijl ongeveer 43% (half)gesloten is 
(bos- en heesterbestanden, rietlanden) (grafiek 15). Door hun jonge leeftijd zijn de bosbestanden 
nog niet hoog uitgegroeid, wat het open ruimtegevoel nog versterkt. 
 
Doorheen het park zijn verschillende types wandelpaden aangelegd die het gebied voor de 
bezoeker ontsluiten. De belangrijkste wandelpaden zijn aangelegd met een halfopen 
dolomietverharding. Daarnaast zijn ook enkele onverharde paden aanwezig. 
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Figuur 18: De industrie op de Franse Leie-oever 
is prominent aanwezig. 

 
Figuur 19: Zichtas vanuit het park op de 
Briekenmolen. 

 
 
 
Grafiek 15: Aandeel van de parkoppervlakte per type vlakvormige terreineenheid. 
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3.2. Aantrekkingskracht 
 

3.2.1. Bereikbaarheid 
 

Het groenobject ligt vlakbij de dorpskernen van Wervik en Wervicq-Sud, maar was tot 
voor kort vanaf Belgische zijde alleen bereikbaar via de Balokkenbrug over de nieuwe 
Leie, in het verlengde van de Hansbekestraat. Vanaf de Franse Leieoever is de westelijke 
tip van het eiland te bereiken via een brugje dat aangelegd werd in functie van het beheer 
van de waterloop. Daarnaast kan het park ook worden bereikt langs het water, door aan te 
meren aan de aanlegsteigers van de jachthaven op de oostelijke punt van het eiland, net 
naast het park. 
De slechte bereikbaarheid van het park vanuit het Wervikse stadscentrum was lange tijd 
een hinderpaal voor de betrokkenheid van de inwoners met het park. Als onderdeel van 
een mobiliteitsstudie (BCEC et al., 2003) werden voorstellen geformuleerd om hieraan te 
verhelpen. In het geprefereerde scenario gebeurt dit door de aanleg van twee voetgangers- 
en fietsersbruggen naar het eiland. Een eerste brug - de ‘Molenbrug’ - verbindt de 
omgeving van de Briekenmolen en het Tabaksmuseum in Wervik met het park over de 
nieuwe Leie, en sluit aan op een bestaande noord-zuid-as in het park. Deze brug werd in 
de zomer van 2005 voltooid. De andere brug - de ‘Dienstenbrug’ – zal het park verbinden 
met de Franse oever over de oude Leiearm. Ze sluit langs de ene kant aan op een 
bestaande oost-west-as in het park, en langs de andere kant op een platanendreef langs het 
kerkhof van Wervicq-Sud, en op het nog te realiseren jaagpad op de Franse oever tussen 
deze brug en de Leiebrug in het centrum. De Dienstenbrug is, net als de brug aan de 
westelijke tip van het eiland, in de eerste plaats bedoeld voor gebruik door bevoegde 
instanties, namelijk de Franse waterbeheerder, de Direction régionale du Nord-Pas-de-
Calais van de Voies Navigables de France (VNF), voor het onderhoud van de 
waterwegen, i.c. de Leie. De brug is breed genoeg omdat (vergunde) autovoertuigen ervan 
gebruik zouden kunnen maken. Daarnaast zal de brug ook bruikbaar zijn voor voetgangers 
en fietsers. 
Eens beide bruggen zijn gerealiseerd, zal de bereikbaarheid voor niet-gemotoriseerd 
verkeer van en naar het park vanuit beide stadskernen, Wervik en Wervicq-Sud, sterk 
verbeteren. Tevens zal voor doorgaand verkeer van zwakke weggebruikers van de 
Belgische naar de Franse Leieoever en omgekeerd een alternatieve route ontstaan voor de 
Leiebrug in het centrum van Wervik via de bruggen en de jaagpaden op het eiland. 
Fietsremmers op het einde van de bruggen zullen moeten vermijden dat fietsers de paden 
van het park gebruiken als doorgangsweg. Ze moeten afstappen om het park te bezoeken 
(cf. de bepalingen van het huidige parkreglement) of gebruikmaken van de jaagpaden. 
Zowel de huidige als de te realiseren toegangsroutes kruisen geen drukke verkeersaders en 
zijn daardoor verkeersveilig. 

 
3.2.2. Functies 

 
Het park vervult in de eerste plaats een recreatieve functie, bedoeld voor de zachte 
recreant, die rust en verpozing zoekt in een groene omgeving. Daarnaast werd van bij het 
ontwerp ook geopteerd voor een sterke natuurgerichte functie van dit park, meer bepaald 
door spontane natuurontwikkeling in het gedeelte van de moeraszone, door het gebruik 
van grotendeels inheems plantgoed en een botanisch gericht graslandbeheer over grote 
oppervlakken van het park. Hieraan wordt een natuureducatieve functie gekoppeld o.m. 
door te voorzien in naambordjes bij inheemse bomen en de aanleg van een knuppelpad 
doorheen het (oorspronkelijk) natte gedeelte van de moeraszone. 
Recreatievormen die de rust verstoren, zoals mountainbiken en grote evenementen, 
worden geweerd uit het park. 
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3.2.3. Veiligheid 
 

De open inrichting en grote doorkijk in het park heeft als doel de betrokkenheid en sociale 
controle vanaf de andere oever te bevorderen, zodat er geen onveiligheidsgevoel bij de 
parkbezoeker ontstaat. Vooral in het noordelijk deel van het park is dit geslaagd. Aan de 
zuidkant is dit sowieso moeilijker te bewerkstelligen doordat het zicht daar afgesloten 
wordt door de fabrieksgebouwen op de Franse Leieoever. 
Er is geen parkwachter voor de Balokken; enkel de politie is bevoegd voor de 
ordehandhaving in het park. Een gebrek aan toezicht leidt tot veelvuldige daden van 
vandalisme, getuige de afgebrande vogelobservatiehut, verdwenen infobordjes, 
afgebroken muurtjes, omgegooide kunstwerken, stookplekken van vuurtjes, afgebroken 
kuipzetels, e.d.m. Ook de naleving van het parkreglement is niet optimaal. Zo zijn 
doorheen het domein op verschillende plaatsen sluikpaden te vinden (niet bedoelde paden 
die ontstaan door veelvuldig gebruik van bepaalde korte doorsteken door bezoekers). 
Tijdens terreinbezoeken werd vastgesteld dat honden vaak niet aan de leiband worden 
gehouden en dat jongeren zich op de fiets en zelfs op de motorfiets in het park en op de 
graslanden begeven. 
De bevoegde politie is de politiezone ARRO Ieper, met lokaal commissariaat in Wervik. 
In een antwoord op de steeds terugkerende problemen langsheen de Grensleie, heeft de 
politie recent de actie Leierust opgezet, waarbij o.a. ook op de Balokken frequenter 
toezicht zal worden gehouden. 

 
3.3. Infrastructuur 
 

3.3.1. Infrastructuur in het park 
 

De infrastructuur van het park de Balokken is eerder beperkt en geheel gericht op de 
zachte recreant. In het park zijn drie zithoeken waar een concentratie van 
infrastructuurelementen aanwezig is. Een bespreking van alle infrastructuurelementen 
wordt hieronder gegeven. De ligging ervan is terug te vinden op figuur 20. 

 
- Kuipzetels: metalen zetels, geschikt voor één persoon. Afzonderlijke ellipsvormige 

zitsteun en rugsteun. Rustend op één ontdubbelde poot en vastgezet met voetplaat in 
betonnen fundering. Afmetingen: 68 cm breed x 65 cm diep x 80 cm hoog, zithoogte: 
43 cm. Metaaldelen geplastificeerd in donkergroene kleur. Per zithoek zijn zes zetels 
geïnstalleerd. Verspreid over het park staan 8 groepjes van twee zetels. Totaal: 34 
zetels. 

- Zitbanken: Op twee plaatsen langs het houten knuppelpad doorheen het moerasgebied 
werd een houten zitbank geplaatst, op een verbreding van het pad (figuur 21). 

- Afvalbakken: vervaardigd uit plaatstaal. Buitenbak met ellipsvormige doorsnede 
opgehangen tussen twee poten, bovenaan met afschermkap. Binnenbak in 
gegalvaniseerd staal, inhoud: 46 liter. Hoogte: 93 cm. Kleur van de bak: geelgroen, 
kleur van de poten: dennengroen. Bij elke zithoek en elk groepje zeteltjes staat één 
afvalbak. Voorts staan een aantal afvalbakken verspreid over het park (o.a. bij de 
ingangen). Totaal: 18 afvalbakken.  

- Fietsenrekken: Bij ingang 1 (parking aan de jachthaven) en ingang 6 (noordwestelijke 
tip) zijn fietsenrekken voorzien, met een capaciteit van 32 respectievelijk 18 fietsen. 
Fietsers zijn niet toegelaten in het park. Totale capaciteit: 50 fietsen. 

- Vogelobservatiehut: Aan de moeraszone werd, op een verhoogd talud, een 
vogelkijkhut aangelegd, met uitzicht over de poel. De vogelobservatiehut was 
vervaardigd uit hout, en geplaatst op betonpalen. In de nacht van 23 op 24 oktober 
2004 is de hut als gevolg van vandalisme tot op de grond afgebrand. De resten van de 
hut zijn opgeruimd. Over een eventuele heropbouw is nog niets beslist. 
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- Hondentoilet: Aan ingang 6 is een hondentoilet aanwezig. Dit is een met een laag, 
houten opstandje afgeboorde zandbak waarin honden hun gevoeg kunnen doen. 

- Stenen beeldhouwwerk: in het midden van zithoek 1 is een sokkel in natuursteen 
aangebracht, waarop een stenen beeldhouwwerk gemonteerd is, van de hand van de 
lokale kunstenaar Marc Verdoodt (figuur 22). 

- Metalen sculptuur: tussen zithoek 2 en de rand van de moeraszone staat een metalen 
sculptuur, vervaardigd uit onderdelen van oude landbouwwerktuigen. Het betreft 
eveneens een werk van de beeldhouwer Marc Verdoodt en stelt een skelet van een 
zoogdier voor. 

- Metalen kolommen: rondom zithoek 2 zijn zeven kolommen aangebracht, vervaardigd 
van bouwstaalmatten. Ze steken 3 m boven het maaiveld uit. Langsheen de kolommen 
slingeren klimplanten omhoog. 

 
Tabel 15 geeft een opsomming van de infrastructuurelementen per locatie zoals aangeduid 
op figuur 20. 

 
 
Tabel 15: De infrastructuurelementen in het park. 
 

Code TE Omschrijving 
P61/1 Vogelkijkhut (afgebrand) 
P61/2 Brugpijler (Dienstenbrug in aanbouw) 
P61/3 Ingang 6: infobord met overzichtsplan van het park, fietsenrekken, afvalbak 
P61/4 Hondentoilet 
P61/5 2 kuipzetels en 1 afvalbak 
P61/6 Afvalbak 
P61/7 Avalbak 
P61/8 Ingang 5: afvalbak 
P61/9 Zithoek 3: 6 kuipzetels en 1 afvalbak (Opm.: in juni 2005 was één kuipzetel 

afgebroken.) 
P61/11 Zithoek 1: 6 kuipzetels; 1 stenen beeldhouwwerk 
P61/12 Zithoek 1: 1 afvalbak 
P61/13 2 kuipzetels en 1 afvalbak 
P61/14 2 kuipzetels en 1 afvalbak 
P61/15 Brugpijler (Molenbrug) 
P61/16 2 kuipzetels en 1 afvalbak 
P61/17 Zithoek 2: 3 kuipzetels, 1 metalen kolom 
P61/18 Zithoek 2: 3 kuipzetels, 1 afvalbak, 6 metalen kolommen 
P61/19 Zithoek 2: metalen sculptuur door Marc Verdoodt 
P61/20 2 kuipzetels en 1 afvalbak 
P61/21 Afvalbak 
P61/22 Houten zitbank 
P61/23 Ingang 1: afvalbak 
P61/24 Ingang 1: infobord met overzichtsplan van het park 
P61/25 Ingang 4: afvalbak 
P61/26 2 kuipzetels en 1 afvalbak 
P61/27 2 kuipzetels en 1 afvalbak 
P61/28 2 kuipzetels en 1 afvalbak 
P61/29 Houten zitbank 

 
 

Omtrent de eigendomssituatie van de twee kunstwerken in het park (P61/11 en 19), beide 
van de hand van Marc Verdoodt, was tot voor kort weinig bekend. Noch de stadsdiensten, 
noch de parkbeheerder wisten wie eigenaar en/of beheerder van deze werken was. 
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De sokkel voor het stenen beeldhouwwerk werd aangelegd in 1998, tijdens de tweede fase 
van de parkaanleg. Het beeld zelf dateert uit 2000. Aanvankelijk was er een plaat met een 
opschrift op aangebracht, maar die zou later weer verwijderd zijn. Thans is er geen 
aanwezig. Op de plaat stond een gedicht, getiteld ‘De Levenslijn’. 
Het metalen sculptuur is een overblijfsel van de millenniumtentoonstelling van de stad 
Wervik in 1999-2000, toen de kunstenaar een veertigtal ijzeren sculpturen en 
keramiekbeelden in het park tentoonstelde. Volgens de kunstenaar heeft hij de beide 
werken die er nu nog staan geschonken aan de stad Wervik, maar de stadsdiensten konden 
hiervan geen geschreven neerslag terugvinden. 

 
3.3.2. Infrastructuur aansluitend op het park 

 
Aan ingang 1 bevinden zich twee kuipzetels, een afvalbak, fietsenrekken en een houten 
zitbank, die net buiten de begrenzing van het parkgebied staan. Ook op de noordoostelijke 
tip van het eiland, aan de jachthaven en rond de cafetaria, zijn diverse 
infrastructuurelementen aangebracht. Het gaat om een zestal kuipzetels, enkele zitbanken, 
afvalbakken, twee trekkershutten en een picknickzone, waar vier picknick-sets zijn 
aangebracht, die elk bestaan uit een houten tafel en twee houten zitbanken. Ook zijn er 
enkele langwerpige stenen blokken neergelegd, die als zitbank dienst doen en gericht zijn 
op het centrum van Wervik (Sint-Medarduskerk en de Leiebrug). Niettegenstaande al deze 
elementen buiten het plangebied liggen, is deze infrastructuur van belang voor de 
parkbezoeker. 
Bij de cafetaria aan de jachthaven is ook een openbaar sanitair complex. Het is 
toegankelijk wanneer de cafetaria geopend is. 
De diensten van de stad Wervik staan in voor het ledigen van de afvalbakken en het 
opruimen van zwerfvuil, zowel rond de cafetaria en de jachthaven alsook binnen het 
plangebied. 

 

 
Figuur 21: Knuppelpad doorheen de moeraszone, 
met zitbank. 

 
Figuur 22: Zithoek 1, met stenen beeldhouwwerk 
door Marc Verdoodt. 
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Figuur 20: Opmetingsplan van het park met aanduiding en benoeming van de infrastructuurelementen 
en de toegangen tot het park 
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3.4. Toegankelijkheid 
 

3.4.1. Juridische toegankelijkheid 
 

Voor de Balokken werd in 1999 door het stadsbestuur van Wervik een politieverordening 
aangenomen die het gebruik van het park in goede banen moet leiden. Dit reglement bevat 
ook heel wat bepalingen in verband met de toegankelijkheid van het gebied (zie bijlage 1). 
Het park is enkel toegankelijk voor voetgangers, van één uur voor zonsopgang tot één uur 
na zonsondergang. De parkbezoekers dienen op de wandelpaden te blijven, alleen 
graslanden mogen worden betreden, voor zover geen schade wordt aangericht. Zoals 
elders reeds werd vermeld wordt de verordening niet altijd (strikt) nageleefd. 
Er zijn geen delen van het park voor het publiek afgesloten. Ook honden zijn overal 
toegelaten, op voorwaarde dat ze aan de leiband worden gehouden. Aan ingang 6 is een 
hondentoilet beschikbaar. 
Een uitgebreider bespreking van het parkreglement is te vinden in Deel A, paragraaf 3.2. 

 
3.4.2. Fysieke toegankelijkheid 
 

Er zijn in totaal zeven ingangen tot het park. Ze werden genummerd in wijzerzin, en zijn 
aangeduid op figuur 20. Daarnaast kunnen bezoekers ook op veel andere plaatsen, vanaf 
de jaagpaden, het park binnenkomen aangezien de graslanden betreedbaar zijn. Ingang 1 
bevindt zich ter hoogte van de parking aan de jachthaven. Dit is momenteel (situatie 2005) 
de belangrijkste ingang naar het park. Ingang 2 bevindt zich ter hoogte van de 
Dienstenbrug over de oude Leie. Te verwachten valt dat deze ingang in de toekomst 
belangrijker wordt wanneer de bouw van de brug is voltooid. De derde ingang loopt vanaf 
het jaagpad schuin het talud omhoog en komt uit op de (afgebrande) vogelobservatiehut 
en het zuidelijkste punt van het knuppelpad over de moeraszone. De vierde ingang bevindt 
zich net ten westen van de moeraszone en bestaat uit een trap langs de helling van het 
talud. De bezoeker bevindt zich hier meteen in de zichtlijn van de Briekenmolen. Ingang 5 
situeert zich aan de zuidwestelijke punt van het park. Een pad kronkelt hier naar omhoog 
langsheen het talud. Haastige bezoekers hebben hier tussen het plantgoed een nevenpad 
gecreëerd dat in een rechte lijn het talud oploopt. Op de noordwestelijke punt van het park 
ligt ingang 6. Dit is de tweede belangrijkste toegang tot het park en tevens de ingang voor 
de bezoeker die via de Hansbekestraat naar het eiland komt. Hier staan fietsrekken en ligt 
een kleine parkeerplaats voor een beperkt aantal auto’s. De zevende ingang tenslotte is te 
situeren ter hoogte van de toekomstige Molenbrug over de nieuwe Leie. Ook deze ingang 
zal aan belang winnen zodra de brug gerealiseerd is. 
 
Een bezoek aan het park kan voor minder mobiele bezoekers, zoals bejaarden en 
rolstoelgebruikers, enkele problemen opleveren. De toegangen langs de zuidkant van het 
park zijn voor deze personen ongeschikt door de aanwezigheid van het vrij steil oplopende 
talud. Ingangen 1 en 6 zijn meer aangewezen, omdat de helling daar veel geleidelijker 
oploopt. Verder kan de soms grote afstand tussen twee zitplaatsen voor bejaarden een 
moeilijkheid vormen. Voor rolstoelgebruikers zijn de half verharde en onverharde wegen 
en paden niet overal even optimaal. 

 
3.4.3. Visuele en communicatieve toegankelijkheid 
 

De informatieverstrekking aan het publiek is miniem. Zij beperkt zich tot het volgende: 
 
- Bij de ingangen 1 en 6 bevindt zich een informatiebord met een plan van het park. 

Deze borden hebben zwaar te lijden van vandalisme. Bij terreinbezoeken in april 2005 
werd vastgesteld dat het bord bij ingang 1 licht beschadigd is (de afdekkende 
plexiglasplaat is gebroken zodat er regenwater doordringt). De stip die aanduidt waar 
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de bezoeker zich bevindt, staat bovendien verkeerd op dit plan. Zij duidt ingang 6 aan, 
terwijl men zich aan ingang 1 bevindt. Het infobord ter hoogte van ingang 6 is zwaar 
beschadigd: het plan en de afdekkende plexiglasplaat zijn verdwenen. 

 
- Bij alle ingangen (behalve de nog niet ingerichte ingangen 2 en 7) geeft een rond 

blauw bord (type verkeersbord) aan dat honden moeten worden aangelijnd, met een 
onderschrift ‘Honden aan de leiband’. Bij ingang 6 staat ook een bord ‘Verboden voor 
ruiters’, bij ingang 5 een verkeersbord ‘Verboden voor alle verkeer’ met het 
onderschrift ‘Wandelpad’. 

 
Er zijn geen borden die aangeven dat fietsen in het park verboden is. Ook het 
parkreglement is niet ter plekke raadpleegbaar en er zijn evenmin borden of pictogrammen 
aanwezig die de bepalingen van het reglement weergeven. 

 
 

De educatieve voorzieningen in het park zijn van twee typen: 
 
- Enerzijds is er de vogelobservatiehut, die recent afbrandde als gevolg van vandalisme. 

Deze houten hut stond op betonpalen op de dijk ter hoogte van de poel in het diepste 
deel van de moeraszone. 

 
- Anderzijds bevinden zich in het park 53 paaltjes met naamplaatjes van bomen. De 

paaltjes zijn vervaardigd uit gerecycleerd kunststofafval (harde PVC, PE en PP), zwart 
van kleur en voorzien van een afgeschuinde kop, waarin een naamplaatje is 
aangebracht. Ze zijn geplaatst op 50 cm vóór een boom. De naamplaatjes vermelden 
de wetenschappelijke en Nederlandse naam van een boomsoort. Het betreft de 29 
boomsoorten die als solitaire bomen of in dreefverband zijn aangeplant (zie bijlage 
20b), alsook twaalf rassen van Appel (Malus domestica) en twaalf rassen van Peer 
(Pyrus communis) (zie verder). 
In april 2005 was één van de naamplaatjes verdwenen, met name bij Pyrus communis 
‘Jefkenspeer’. Andere naamplaatjes bevatten dan weer foutieve gegevens: zo staat bij 
Alnus glutinosa als Nederlandse naam ‘Grauwe els’ in plaats van ‘Zwarte els’. 
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4. Biotiek 
 
4.1. Typering van de beplantingen 
 

Cultuurlijke beplantingen met (potentiële) natuurwaarde: 
de speel-, picknick- en ligweiden (V16), de hooilanden (V17), de bomenrijen (L36), de 
alleenstaande bomen en heesters (P56) 

Cultuurlijke beplantingen zonder (potentiële) natuurwaarde: 
de sierbeplantingen (V28), de geschoren hagen (L37) 

Collecties: 
de boomgaard (V7) 

Natuurlijke beplantingen: 
de bos- en heesteraanplanten (V4), de ruigten en rietlanden (V20), de vijvers (V30), de 
haagkanten (L38), de natuurlijke oevers van waterpartijen (L41) en van waterlopen (L43) 

 
4.2. Cultuurlijke beplantingen 
 

4.2.1. De graslanden 
 

De meeste graslanden in het park zijn van het type ‘speel-, picknick- en ligweiden’ (V16). 
Er zijn geen siergazons of sportvelden aanwezig. De kwaliteit van de graslanden is goed 
tot zeer goed, hoewel ze er door de kleibodem bijwijlen nat tot kurkdroog bijliggen 
(afhankelijk van de neerslag). Het beheer van deze graslanden bestaat uit gemiddeld tien 
maaibeurten per jaar. Een eerste maaibeurt gebeurt meestal in april, maar kan afhankelijk 
van de weersomstandigheden en de toestand van het terrein soms later plaatsvinden. Bij 
deze maaibeurt wordt het maaisel verwijderd. Bij de volgende maaibeurten wordt het 
maaisel verspreid over het grasland, waar het ter plekke blijft liggen. 

 
4.2.2. De hooilanden 

 
Een deel van de graslanden wordt als hooiland (V17) beheerd, met het oog op het 
verschralen van de bodem en het verhogen van de natuurwaarde, in de eerste plaats de 
botanische rijkdom. 
De hooilanden V17/2, 3 en 5 worden voorlopig twee maal per jaar gemaaid, telkens met 
afvoer van het maaisel. Een eerste maaibeurt vindt plaats in juli, een tweede in oktober. 
Ook een strook van vijf meter langs de zuidelijke oever van de greppel L45/2 wordt twee 
maal per jaar gemaaid. Op de bermen langs het jaagpad van de oude Leiearm (V16/7, 10 
en 14) wordt één jaarlijkse maaibeurt in september met afvoer van het maaisel toegepast, 
dit in functie van de aanwezige vlinderrijkdom. 
Afhankelijk van de veranderingen die optreden in de soortensamenstelling van de 
hooilanden, kan het gevoerde beheer bijgestuurd worden. 
 

4.2.3. Eén- en tweejarige beplantingen 
 

Er zijn geen één- of tweejarige beplantingen in het park. 
 
4.2.4. Vaste planten 
 

De vaste planten in de sierbeplantingen (V28) zijn opgesomd in tabel 16. In de bijlagen 18 
zijn de detailplannen van de beplantingen van de zithoeken opgenomen. In de beplanting 
V28/2 werd op het plan Stengelloze sleutelbloem (Primula vulgaris) voorzien, maar in 
werkelijkheid werd de Gulden sleutelbloem (P. veris) aangeplant. 
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Tabel 16: De vaste planten in de sierbeplantingen. 
 

Code 
TE 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Status in 
België (1) 

Geplant 
aantal

V28/5 Clematis vitalba Bosrank Inheems 4
V28/3 Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren Inheems 8
V28/3 Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid Inheems 6
V28/3 Euphorbia palustris Moeraswolfsmelk Uitheems 3
V28/5 Fallopia aubertii Chinese bruidssluier Uitheems 2
V28/2 Filipendula ulmaria Moerasspirea Inheems 9
V28/4-5 Hedera helix cv. Arborescens Klimop (cultivar) Inheems 28
V28/4-5 Hedera hibernica Ierse klimop Uitheems 540
V28/4-5 Humulus lupulus Hop Inheems 4
V28/3 Iris pseudacorus Gele lis Inheems 5
V28/5 Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie Inheems 4
V28/3 Lysimachia thyrsiflora Moeraswederik Inheems 12
V28/2 Lythrum salicaria Grote kattenstaart Inheems 12
V28/2 Mentha aquatica Watermunt Inheems 4
V28/2 Mimulus luteus Gele maskerbloem Ingeburgerd 9
V28/2 Osmunda regalis Koningsvaren Inheems 3
V28/2 Peltiphyllum peltatum Schildblad Uitheems 4
V28/2-3 Petasites hybridus Groot hoefblad Inheems 40
V28/2 Primula veris Gulden sleutelbloem Inheems 12
V28/2 Scirpus lacustris Mattenbies Inheems 3
V28/3 Valeriana repens Echte valeriaan Inheems 6

(1) Volgens De Langhe et al. (1988). 
 
 

4.2.5. Heesters 
 

Er zijn eerder weinig heesters in de cultuurlijke beplantingen aanwezig. Het gaat om de 
geschoren hagen (L37/1-2) rond zithoek 1 en enkele heesters in de sierbeplantingen 
(V28). Slechts twee soorten werden daarvoor aangewend, nl. 136 Palmboompjes (waarvan 
5 bolvormige) en 94 Taxussen (tabel 17). 
De Taxus-hagen worden voorlopig niet geschoren, omdat ze de gewenste hoogte nog niet 
hebben bereikt. 131 aangeplante Palmboompjes werden wegens een slechte groei 
vervangen door een bodembedekker, vermoedelijk Geranium macrorrhizum. Alleen de 5 
bolvormige Palmboompjes zijn nog aanwezig. 

 
 
Tabel 17: Heesters in de cultuurlijke beplantingen. 
 

Code 
TE 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam 

Status in 
België (1) 

Winter-
groen 

Mengvorm Geplant 
aantal 

V28/1 Buxus sempervirens Palmboompje Inheems ja Homogeen 136
V28/4-5 
L37/1-2 

Taxus baccata Taxus Inheems ja Gemengd 
Homogeen 

94

(1) Volgens De Langhe et al. (1988). 
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4.2.6. Bomen 
 
De bomen die deel uitmaken van cultuurlijke beplantingen in het park staan in rijen (L36) 
of zijn alleenstaand (P56) (zie tabel 18). Alle bomenrijen zijn homogeen, d.w.z. ze bestaan 
uit één boomsoort. Deze bomen worden voorlopig niet beheerd. 

 
Hulst, meestal bekend als heester, werd hier bij de bomen gerekend, omdat deze soort in 
vrijstaande toestand tot een boom kan uitgroeien. Het is de enige boom van deze lijst die 
wintergroen is. 

 
 
Tabel 18: De bomen in de cultuurlijke beplantingen. 
 
Code TE Wetenschappelijke 

naam 
Nederlandse naam Status in 

België (1) 
Geplant 
aantal 

P56/52-57 Acer campestre Spaanse aak Inheems 6
P56/30-31 Acer platanoides Noorse esdoorn Inheems 2
P56/74-83 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn Inheems 10
P56/44-51; 
L36/1,19,23,37 

Aesculus hippocastanum Witte paardekastanje Ingeburgerd 46

L36/10,13,15 Alnus glutinosa Zwarte els Inheems 29
L36/21,26,29 Alnus incana Witte els Ingeburgerd 27
P56/58-59,87 Betula pendula Ruwe berk Inheems 3
P56/84-86 Betula pubescens Zachte berk Inheems 3
P56/1-4 Carpinus betulus Haagbeuk Inheems 4
P56/5-7 Castanea sativa Tamme kastanje Ingeburgerd 3
P56/63-65 Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn Inheems 4
L36/12,14,32,33 Fagus sylvatica Beuk Inheems 20
P56/72-73; 
L36/5,8-9, 17, 20, 
24-25, 30,34-36 

Fraxinus excelsior Gewone es Inheems 80

P56/69-71 Ilex aquifolium Hulst Inheems 3
L36/28 Juglans regia Okkernoot Ingeburgerd 16
L36/18 Malus sylvestris Wilde appel Inheems 8
P56/62 Populus alba Witte abeel Ingeburgerd 1
P56/21-24; 
L36/3-4,11,16 

Populus canescens Grauwe abeel Inheems? 46

P56/66-68 Populus nigra Zwarte populier Inheems? 3
P56/8-11,32 Populus tremula Ratelpopulier Inheems 5
L36/27 Quercus petraea Wintereik Inheems 6
L36/2 Quercus robur Zomereik Inheems 14
P56/33-36 Quercus rubra Amerikaanse eik Ingeburgerd 4
P56/12-13,60-61,88 Salix alba Schietwilg Inheems 5
P56/27-29 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes Inheems 3
P56/37-43 Tilia cordata Winterlinde Inheems 7
L36/6-7,22,31 Tilia platyphyllos Zomerlinde Inheems 28
P56/26 Ulmus glabra Ruwe iep Inheems 1
P56/14-20 Ulmus minor Gladde iep Inheems 7

(1) Volgens De Langhe et al. (1988). 
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4.2.7. Gelaagdheid 
 

De enige sierbeplantingen waarin een gelaagde structuur aanwezig is, situeren zich rond 
zithoek 2 (V28/4-5). Het gaat om een sterke horizontale gelaagdheid over een kleine 
oppervlakte, waarin klimplanten een centrale rol spelen. Op het laagste niveau vinden we 
Klimop, normaal ook een klimplant, maar hier als bodembedekker aanwezig, die zich 
opricht en de aanwezige muurtjes overgroeit. De middelste laag van het geheel wordt 
gevormd door Taxus. In de hoogste laag vinden we Wilde kamperfoelie, Hop, Bosrank en 
Chinese bruidssluier die zich langs de kolommen een weg naar boven zoeken. 

 
4.3. Collecties 
 

In het noordelijke deel van het groenobject bevindt zich een hoogstamboomgaard (figuur 23). 
Hierin zijn 24 fruitbomen samengebracht, meer bepaald 12 appel- en 12 perenrassen. Tabel 19 
geeft aan welke variëteiten vertegenwoordigd zijn, telkens met één exemplaar (het 
vermoedelijke land van herkomst en eventuele synoniemen zijn aangegeven). Figuur 24 geeft de 
plantplaats van elk van deze rassen weer. Alle bomen hadden bij de aanplant de maat 10-12 en 4 
gesteltakken. 
 
 

Tabel 19: Overzicht van de aangeplante rassen in de boomgaard. 
 

Nr. Ras Synoniemen Herkomst 
 Appel (Malus domestica)  
1 Enkele Bellefleur Brabantse Bellefleur NL? 

2 Dubbele Bellefleur Bellefleur Large Mouche, Ossenkop; geen syn. 
van Bellefleur Double = Bellefleur de France B 

3 Jacques Lebel  F 
4 Sterappel Sterrenet, Reinette Etoilée B 
5 Président Roulin  B 
6 Reinette de Flandre  F 
7 Précoce de Wirwignes Directeur Lesage F 
8 Reinette de Furnes Veurnse Renet, Reinette des Capucins B 
9 Berglander Vlaamse/Vlaanderse Bellefleur B 
10 Keuleman Gueule de Mouton B 
11 Reinette de France  F 
12 Gris Braibant  B 
 Peer (Pyrus communis)  
13 Clapp’s Favourite  USA 
14 Beurré Hardy  F 
15 Doyenné du Comice  F 
16 Triomphe de Vienne  F 
17 Conférence  GB 
18 Dubbele Flip Dubbele Flup, Beurré de Mérode B 
19 Jefkenspeer Beurré Chaboceau B 
20 Légipont Fondante de Charneux B 
21 Beurré d’Hardenpont  B 
22 Comtesse de Paris  F 
23 Saint-Remy  F 
24 Durondeau  B 
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De appelrassen in deze collectie zijn oude rassen, ongeschikt voor de moderne commerciële 
teelt. De collectie bevat o.a. een aantal RGF- en ENR-rassen. Sedert 1975 verzamelt de Unité de 
Phytopathologie van het Centre wallon de Recherches agronomiques te Gembloux oude 
fruitrassen die in België gekweekt werden, om ze gedurende een termijn van meerdere jaren te 
testen op hun resistentie tegen de belangrijkste schimmelziekten. Die rassen die in hoge mate 
tolerant bevonden worden, worden aanbevolen aan amateur-fruitkwekers onder de naam RGF-
rassen (Ressources Génétiques Fruitières). Voor deze collectie betreft het de Président Roulin 
en de Gris Braibant. ENR-rassen (Espace Naturel Régional) werden, op initiatief van de Franse 
Région Nord/Pas-de-Calais, op een vergelijkbare manier als in Gembloux geselecteerd door het 
Centre Régional de Ressources Génétiques te Villeneuve-d’Ascq. Zij mogen eveneens zeer 
ziektetolerant genoemd worden. Het betreft voor deze boomgaard de rassen Dubbele Bellefleur, 
Jacques Lebel, Précoce de Wirwignes, Reinette de Flandre, Reinette de France en Reinette de 
Furnes. 
Bij de perenrassen vinden we zowel commerciële rassen (b.v. Conférence, Doyenné du Comice, 
Durondeau) als oude en minder bekende rassen (b.v. Jefkenspeer). De naam van de Beurré 
d’Hardenpont is op het naambordje bij de boom verkeerdelijk geschreven als Beurré 
Dartonpont. 
 
Het valfruit dat deze boomgaard oplevert kan door de parkbezoeker worden opgeraapt. 
Momenteel bestaat deze mogelijkheid nog niet, aangezien er nog geen fruitopbrengst is. Van 
sommige bomen is de stamomtrek in de voorbije zeven jaar nauwelijks toegenomen. Mogelijk 
zullen maatregelen voor de verbetering van de standplaats noodzakelijk zijn om hieraan te 
verhelpen. In het voorjaar van 2005 werden de bomen gesnoeid. 

 
 

 
Figuur 23: De hoogstamboomgaard in april 2005. 
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Figuur 24: Plan van de boomgaard 
 

1. Enkele Bellefleur 9. Berglander 17. Conférence 
2. Dubbele Bellefleur 10. Keuleman 18. Dubbele Flip 
3. Jacques Lebel 11. Reinette de France 19. Jefkenspeer 
4. Sterappel 12. Gris Braibant 20. Légipont 
5. Président Roulin 13. Clapp’s Favourite 21. Beurré d’Hardenpont 
6. Reinette de Flandre 14. Beurré Hardy 22. Comtesse de Paris 
7. Précoce de Wirwignes 15. Doyenné du Comice 23. Saint-Remy 
8. Reinette de Furnes 16. Triomphe de Vienne 24. Durondeau 
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Figuur 25: Biologische Waarderingskaart (versie 2.1) van het plangebied 
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4.4. Natuuronderzoek van de natuurlijke beplantingen 
 

4.4.1. Biologische Waarderingskaart 
 
De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een gebiedsdekkende inventarisatie van 
Vlaanderen, waarbij aan elk perceel een beoordeling van de biologische waarde wordt 
toegekend. De BWK versie 2 (Demolder et al., 2000; terreinopname 1997-1998) 
beoordeelt delen van het groenobject als biologisch zeer waardevol, naast biologisch 
minder waardevolle delen (figuur 25). Het biologisch zeer waardevolle deel situeert zich 
in de zuidoostelijke hoek. Het komt overeen met de spontaan ontwikkelde moeraszone en 
wordt beschreven als vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem (code: sf) en rietland 
(code: mr). Dit rietland bestond uit Riet (Phragmites australis), Grote lisdodde (Typha 
latifolia), Gele lis (Iris pseudacorus), Scherpe zegge (Carex acuta) en Grote 
waterweegbree (Alisma plantago-aquatica). Ook de voor de streek zeldzame Pluimzegge 
(Carex paniculata) werd er aangetroffen. De rest van het parkgebied wordt als biologisch 
minder waardevol ingeschat (code: uv, terrein met recreatieve infrastructuur). 

 
4.4.2. Biodiversiteitstudie van Vlaamse Parken 
 

In opdracht van de AMINAL-afdeling Bos & Groen voerde het Laboratorium voor Bos, 
Natuur en Landschap van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) een studie uit naar de 
biodiversiteit in twaalf Vlaamse parken, waaronder de Balokken (Cornelis & Hermy, 
2001). Voor het bepalen van de biodiversiteit werd zowel rekening gehouden met de 
habitatdiversiteit als met de soortendiversiteit. Het terreinwerk werd uitgevoerd in 1999 en 
2000. 
Hierna wordt eerst kort de gebruikte methodiek toegelicht. De resultaten van deze studie, 
aangevuld met eigen waarnemingen, worden verderop weergegeven bij de bespreking van 
de onderzochte soortengroepen. Tenslotte volgt een globale evaluatie van de resultaten. 
 
Voor het bepalen van de habitatdiversiteit werden alle terreineenheden van het park (vlak-, 
lijn- en puntvormige elementen van de parkopbouw: graslanden, bosaanplantingen, hagen, 
alleenstaande bomen, waterpartijen,…) in kaart gebracht en opgemeten. Met deze 
gegevens wordt vervolgens de terreineenhedendiversiteit berekend. De gebruikte 
diversiteitsindex (Shannon-Wiener) houdt rekening met het aantal (voor puntvormige 
elementen) of het aandeel (lengte voor lijnvormige, oppervlakte voor vlakvormige 
elementen) van de verschillende terreineenheden t.o.v. de totale oppervlakte, lengte of 
aantal in het park. Hoe hoger de waarde, hoe diverser het park. De waarde voor één park 
zegt op zichzelf echter niet zo veel, daarom wordt ze vergeleken met de maximale 
diversiteit die mogelijk zou zijn op basis van alle types terreineenheden gevonden in de 
twaalf onderzochte parken (d.i. indien alle types terreineenheden elk met een zelfde 
aandeel in één park zouden voorkomen). De verhouding van de berekende diversiteit t.o.v. 
de maximale diversiteit wordt de verzadigingsindex genoemd. Dit percentage verschaft 
een idee over de diversiteit in terreineenheden (en bijgevolg ook biotopen) in het park 
t.o.v. andere Vlaamse parken, maar er wordt opgemerkt dat het streven naar een maximale 
diversiteit geen doel is voor het beheer. 
 
De soortendiversiteit van het park werd gemeten aan de hand van vier taxonomische 
groepen: hogere planten, dagvlinders, amfibieën en broedvogels. Bij de soortendiversiteit 
kan men een onderscheid maken tussen natuurlijke diversiteit, zijnde soorten waarvan het 
park binnen hun natuurlijke verspreidingsgebied valt, alsook kunstmatige diversiteit, 
zijnde soorten die er van nature niet voorkomen maar door menselijk ingrijpen toegevoegd 
werden. Aangezien parken door de mens worden aangelegd, worden zij gekenmerkt door 
een hoge kunstmatige diversiteit, die vaak ook bijdraagt tot de waarde van een park (b.v. 
botanische collecties, arboreta, …). Daarom werden de uitheemse soorten ook opgenomen 
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bij het berekenen van de soortendiversiteit in parken. Voor de Balokken deed dit zich 
concreet voor bij de groep van de hogere planten. 
Plantendiversiteit werd opgemeten aan de hand van vegetatieopnames in proefvlakken, 
evenredig verdeeld volgens het aandeel van elk type terreineenheden. Voor bomen werd 
1% van de totale parkoppervlakte geïnventariseerd (1 proefvlak van 100 m² per ha), voor 
kruidachtige planten 0,2% van de totale oppervlakte (5 proefvlakken van 4 m² per ha). 
Voor elke soort in een proefvlak werd ook de bedekking ingeschat. Hiermee kan 
uiteindelijk een diversiteitsindex berekend worden. Met deze methode zullen zeker niet 
alle plantensoorten gevonden worden, maar ze laat wel vergelijking toe tussen 
verschillende parken. 
Voor dagvlinders, broedvogels en amfibieën werd alleen gewerkt met het aantal 
waargenomen soorten, niet met populatiegroottes. Uit het aantal waargenomen soorten en 
het totale aantal soorten dat in Vlaanderen voorkomt, kan voor elk van deze groepen een 
verzadigingsindex worden berekend. 

 
4.4.3. Natuurlijke kruidachtige vegetatie 

 
Cornelis & Hermy (2001) onderzochten in de Balokken de kruidachtige vegetatie in 118 
plots van 4 m², verspreid over het park, en vonden daarbij 128 hogere plantensoorten, en 
een diversiteitsindex van 2,64. Deze index is de laagste van de twaalf onderzochte parken, 
een gevolg van de nog jonge geschiedenis van het park. Het valt te verwachten dat de 
diversiteit in de toekomst zal verhogen, wanneer de ingezaaide grassen (Engels raaigras 
(Lolium perenne) en Veldbeemdgras (Poa pratensis)) en aangeplante bomen minder gaan 
domineren en bijkomende soorten zich spontaan zullen vestigen in het park. Onder de 
planten werden geen Rode Lijst-soorten waargenomen, maar er groeiden wel enkele 
opmerkelijke soorten zoals Goudzuring (Rumex maritimus), Pluimzegge (Carex 
paniculata), IJzerhard (Verbena officinalis), Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum) en 
Witte honingklaver (Melilotus albus). 

 
Tijdens enkele veldbezoeken in april 2005 werd gekeken naar de actuele situatie van de 
vegetatie door het gericht zoeken naar enkele van de meer bijzondere plantensoorten die 
door Cornelis & Hermy (2001) waren aangetroffen. 
De horsten van Pluimzegge (Carex paniculata) werden teruggevonden op de open plaats 
in de ruigte V20/1, tegen de rand met de wilgenopslag en lijken in goede conditie (figuur 
26). Moeraszegge (Carex acutiformis) is op verschillende plaatsen in de moeraszone 
opvallend aanwezig en ook Wolfspoot (Lycopus europaeus), Watermunt (Mentha 
aquatica) en Grote kattenstaart (Lythrum salicaria) zijn goed vertegenwoordigd. In juni 
2005 bloeide één exemplaar van de Rode spoorbloem (Centranthus ruber) in de 
moeraszone. Dit is een atypische groeiplaats voor deze uitheemse, zuidelijke soort die 
normaal op droge, stenige plaatsen groeit. 
In de graslanden is Luzerne (Medicago sativa) een opvallende aanwezige (ingezaaid als 
groenbemester in 1993), werd Veldereprijs (Veronica arvensis) teruggevonden en konden 
meerdere plantensoorten aan de gebiedslijst worden toegevoegd, waaronder Scherpe 
boterbloem (Ranunculus acris), Grote vossenstaart (Alopecurus pratensis) en Madeliefje 
(Bellis perennis). De Pinksterbloem (Cardamine pratensis) was nog steeds verspreid 
aanwezig, zij het niet in groot aantal. Opmerkelijk is het voorkomen in groot aantal van 
Scherpe boterbloem en Madeliefje, soorten die zich in de voorbije jaren mogelijk fel 
hebben uitgebreid, aangezien ze door Cornelis & Hermy (2001) nog niet gevonden 
werden. 
De kruidlaag van de jonge bosbestanden bestaat, net als een vijftal jaren geleden, nog 
steeds bijna uitsluitend uit grassen. Doordat geen maaibeheer wordt gevoerd, zijn deze 
stukken wel merkbaar ruiger dan de aanpalende graslanden. 
Naast Scherpe boterbloem en Madeliefje kunnen ook Valse voszegge (Carex cuprina) 
(langs de greppel in het noordoosten van het park), Zeegroene rus (Juncus inflexus) 
(V16/11 nabij de vijver), Kluwenhoornbloem (Cerastium glomeratum) (massaal langs de 
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paden) en Speenkruid (Ranunculus ficaria) (in het wilgenbestand V4/37) aan de 
gebiedslijst toegevoegd worden. 
Een twee uur durend bezoek aan het park door de Zuid-West-Vlaamse Plantenwerkgroep 
op 29 mei 2005 leverde nog eens 23 soorten nieuw voor het gebied op. Daaronder heel 
wat interessante waterplanten die in de poel in de moeraszone of in de grote vijver werden 
aangetroffen: Witte waterlelie (Nymphaea alba), Gele waterkers (Rorippa amphibia), 
Fijne waterranonkel (Ranunculus aquatilis), Zittende zannichellia (Zannichellia palustris), 
Gekroesd en Schedefonteinkruid (Potamogeton crispus en P. pectinatus) (zie bijlage 19). 
Al deze soorten zijn niet noodzakelijk echte nieuwkomers in het park, aangezien de 
methode van Cornelis & Hermy (2001) niet alle plantensoorten detecteert. 
Daarentegen zijn een aantal interessante soorten niet teruggevonden in april 2005, noch in 
mei 2005. Het betreft o.a. Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum), Bosbies (Scirpus 
sylvaticus), IJzerhard (Verbena officinalis), Zomprus (Juncus articulatus) en Greppelrus 
(Juncus bufonius). Het is mogelijk dat deze soorten verdwenen zijn uit het park als gevolg 
van wijzigingen in de standplaats (b.v. verdroging). 
Het is na slechts vijf jaar botanisch beheer in sommige graslanden van het park moeilijk 
om nu al uitspraken te doen over het effect hiervan. Dit is een gevolg van de zeer 
voedselrijke uitgangssituatie, waardoor effecten van verschraling pas na ettelijke jaren van 
volgehouden beheer zichtbaar worden. Een meer structurele monitoring zou veel meer 
kunnen leren over de al of niet gunstige evolutie van de soortensamenstelling in de 
graslanden. 
In bijlage 19 is een lijst van alle niet-aangeplante kruidachtige planten in het park te 
vinden. 

 
 

 
 
Figuur 26: Zeggenvegetatie in de moeraszone. Moeraszegge (Carex acutiformis) is 
hier dominant. Bemerk de horsten van Pluimzegge (Carex paniculata). 
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4.4.4. Bos- en heesterbestanden 
 

Vrijwel alle bos- en heesterbestanden (V4) van de Balokken werden aangeplant bij de 2de 
fase van de afwerking van het park in 1998. Hiervoor werden hoofdzakelijk, maar niet 
uitsluitend, inheemse1 soorten aangewend. Hoewel deze bestanden nog vrij jong en laag 
zijn, werden ze gecatalogeerd als hooghoutbestanden, gezien het de bedoeling is dat ze 
uitgroeien tot hooghout. 
De hoofdboomsoorten per bestand zijn afgeleid uit het aanplantingsplan voor de 2de fase, 
en worden in tabel 20 weergegeven. Het aangegeven percentage geeft het aantal planten 
van die soort weer t.o.v. het totale aantal planten (100%) dat in het betreffende bestand 
werd aangebracht. Gezien de recente aanplantingsdatum is het onwaarschijnlijk dat zich 
verschuivingen in de soortensamenstelling zouden hebben voorgedaan. Een volledig 
overzicht van het aantal aangeplante bomen per soort en per bestand is terug te vinden in 
bijlage 20d. 
De bosbestanden rond de moeraszone (V4/37-39) werden niet aangeplant, maar hebben 
zich spontaan gevestigd. Het gaat om een hoog uitgegroeid wilgenstruweel. Voor de 
bepaling van de belangrijkste boomsoorten werd gesteund op de studie van Cornelis & 
Hermy (2001). Het aangegeven percentage geeft hier de geschatte bedekking weer. 

 
 
Tabel 20: Hoofdboomsoorten per bosbestand. 
 

Code 
TE 

Hoofdboomsoorten Procentueel aantal 
t.o.v. het geheel 

V4/1 Witte els (Alnus incana) 
Ruwe berk (Betula pendula) 
Gewone robinia (Robinia pseudoacacia) 

30,0% 
30,0% 
20,1% 

V4/2 Zomereik (Quercus robur) 
Sneeuwbes (Symphoricarpos albus) 
Haagbeuk (Carpinus betulus) 

12,9% 
12,9% 
11,6% 

V4/3 Haagbeuk (Carpinus betulus) 
Vogelkers (Prunus padus) 
Zomereik (Quercus robur) 

13,3% 
13,3% 
13,3% 

V4/4 Winterlinde (Tilia cordata) 
Haagbeuk (Carpinus betulus) 
Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) 
Sleedoorn (Prunus spinosa) 

29,0% 
21,7% 
10,9% 
10,9% 

V4/5 Zomereik (Quercus robur) 
Winterlinde (Tilia cordata) 
Hazelaar (Corylus avellana) 

25,6% 
19,2% 
19,2% 

V4/6 Witte els (Alnus incana) 
[Gewone braam (Rubus fruticosus) in ondergroei] 

47,4% 
[52,6%] 

V4/7 Haagbeuk (Carpinus betulus) 
Rimpelroos (Rosa rugosa) 
Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) 
Viltige pluimspirea (Spiraea tomentosa)  
Sneeuwbes (Symphoricarpos albus) 

14,6% 
14,6% 
14,6% 
14,6% 
14,6% 

V4/8 Hazelaar (Corylus avellana) 100,0% 
V4/9 Haagbeuk (Carpinus betulus) 

Tamme kastanje (Castanea sativa) 
Beuk (Fagus sylvatica) 

20,1% 
20,1% 
20,1% 

V4/10 Ruwe berk (Betula pendula) 60,6% 

                                                      
1 Volgens De Langhe et al. (1988). 
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Egelantier (Rosa rubiginosa) 39,4% 
V4/11 Beuk (Fagus sylvatica) 

Sleedoorn (Prunus spinosa) 
Zwarte appelbes (Aronia melanocarpa) 
Hulst (Ilex aquifolium) 
Sneeuwbes (Symphoricarpos albus) 

26,2% 
24,6% 
16,4% 
16,4% 
16,4% 

V4/12 Schietwilg (Salix alba) 
Boswilg (Salix caprea) 

58,8% 
41,2% 

V4/13 Tamme kastanje (Castanea sativa) 
Hazelaar (Corylus avellana) 
Gele kornoelje (Cornus mas) 

34,1% 
22,7% 
20,5% 

V4/14 Witte abeel (Populus alba) 
Spaanse aak (Acer campestre) 
Tamme kastanje (Castanea sativa) 
Wilde liguster (Ligustrum vulgare) 
Amerikaanse eik (Quercus rubra) 
Gewone robinia (Robinia pseudoacacia) 

11,9% 
8,5% 
8,5% 
8,5% 
8,5% 
8,5% 

V4/15 Schietwilg (Salix alba) 
Zwarte els (Alnus glutinosa) 
Gewone es (Fraxinus excelsior) 

29,4% 
25,4% 
19,6% 

V4/16 Witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) 
Winterlinde (Tilia cordata) 
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 

20,3% 
16,3% 
16,3% 

V4/17 Witte els (Alnus incana) 
Noorse esdoorn (Acer platanoides) 
Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) 

21,3% 
17,7% 
16,0% 

V4/18 Witte abeel (Populus alba) 
Schietwilg (Salix alba) 
Gewone es (Fraxinus excelsior) 

18,0% 
18,0% 
13,5% 

V4/19 Ruwe berk (Betula pendula) 
Wilde liguster (Ligustrum vulgare) 
Veelbloemige roos (Rosa multiflora) 
Viltroos (Rosa tomentosa) 

27,5% 
27,5% 
16,5% 
16,5% 

V4/20 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 
Witte abeel (Populus alba) 
Ratelpopulier (Populus tremula) 
Gewone robinia (Robinia pseudoacacia) 

14,3% 
14,3% 
14,3% 
14,3% 

V4/21 Witte els (Alnus incana) 
Hazelaar (Corylus avellana) 
Wilde liguster (Ligustrum vulgare) 
Zoete kers (Prunus avium) 

26,3% 
21,1% 
15,8% 
15,8% 

V4/22 Witte els (Alnus incana) 
Spaanse aak (Acer campestre) 
Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) 

50,0% 
15,0% 
15,0% 

V4/23 Zachte berk (Betula pubescens) 
Veelbloemige roos (Rosa multiflora) 
Viltige pluimspirea (Spiraea tomentosa)  
Sneeuwbes (Symphoricarpos albus) 

27,0% 
22,5% 
18,0% 
18,0% 

V4/24 Witte abeel (Populus alba) 
Tamme kastanje (Castanea sativa) 
Hazelaar (Corylus avellana) 

23,7% 
19,0% 
14,2% 

V4/25 Zomerlinde (Tilia platyphyllos) 
Beuk (Fagus sylvatica) 
Witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) 

14,1% 
13,3% 
12,6% 
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V4/26 Witte els (Alnus incana) 
Hazelaar (Corylus avellana) 
Geoorde wilg (Salix aurita) 
Gelderse roos (Viburnum opulus) 

26,7% 
26,7% 
15,5% 
15,5% 

V4/27 Witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) 
Amerikaans krentenboompje (Amelanchier lamarckii) 
Wilde liguster (Ligustrum vulgare) 
Zoete kers (Prunus avium) 
Vogelkers (Prunus padus) 

21,7% 
15,2% 
15,2% 
15,2% 
15,2% 

V4/28 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 
Witte abeel (Populus alba) 
Ruwe berk (Betula pendula) 
Hazelaar (Corylus avellana) 

23,4% 
18,7% 
14,1% 
14,1% 

V4/29 Gewone es (Fraxinus excelsior) 
Schietwilg (Salix alba) 
Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) 

26,7% 
26,7% 
19,8% 

V4/30 Zwarte els (Alnus glutinosa) 
Gewone robinia (Robinia pseudoacacia) 
Peterselievlier (Sambucus nigra var. laciniata) 

34,6% 
34,6% 
11,3% 

V4/31 Grauwe abeel (Populus canescens) 
Zomereik (Quercus robur) 
Hazelaar (Corylus avellana) 

29,5% 
29,5% 
18,5% 

V4/32 Noorse esdoorn (Acer platanoides) 
Tamme kastanje (Castanea sativa) 
Gewone es (Fraxinus excelsior) 
Gewone robinia (Robinia pseudoacacia) 

17,5% 
13,1% 
13,1% 
13,1% 

V4/33 Witte abeel (Populus alba) 
Sleedoorn (Prunus spinosa) 
Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) 

23,1% 
20,2% 
17,3% 

V4/34 Haagbeuk (Carpinus betulus) 
Zomereik (Quercus robur) 
Amerikaanse eik (Quercus rubra) 
Gewone robinia (Robinia pseudoacacia) 
Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) 

11,4% 
11,4% 
9,1% 
9,1% 
9,1% 

V4/35 Zwarte els (Alnus glutinosa) 
Gewone es (Fraxinus excelsior) 
Hazelaar (Corylus avellana) 

37,1% 
18,6% 
13,9% 

V4/36 Geoorde wilg (Salix aurita) 
Grauwe wilg (Salix cinerea) 
[Gewone braam (Rubus fruticosus) in ondergroei] 

25,0% 
25,0% 

[50,0%] 
V4/37 Schietwilg (Salix alba) 

Gewone vlier (Sambucus nigra) 
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 

50% 
2% 
1% 

V4/38 Schietwilg (Salix alba) 
Boswilg (Salix caprea) 

40% 
25% 

V4/39 Schietwilg (Salix alba) 
Ruwe berk (Betula pendula) 

50% 
1% 

 
 

Alle bestanden met houtige gewassen zijn loofhoutaanplantingen. De enige 
naaldboomsoort die in het gebied werd aangeplant, de Taxus (Taxus baccata), is te vinden 
als haag rond de zithoeken 1 en 2. 
Alle bestanden zijn jonger dan 20 jaar, meer bepaald 7 jaar voor de aangeplante 
bestanden, en maximaal 14 jaar voor de spontaan opgeschoten wilgenbestanden rond de 
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moeraszone. Dit maakt dat natuurlijke verjonging nog niet aan de orde is. Alleen voor de 
bestanden rond de moeraszone zou men van natuurlijke verjonging kunnen spreken, maar 
deze verjongen zich voornamelijk aan de rand, ten koste van de rietlanden. Dit is een 
natuurlijk proces ten gevolge van de verlanding en verdroging van de moeraszone. 
Gezien de jonge leeftijd, is ook de hoeveelheid dood hout nog zeer beperkt. 
De bestanden zijn groepsgewijs gemengd (verschillende boomsoorten over oppervlakten 
van meer dan een halve are), behalve de bestanden V4/6 (homogeen bestand van Witte els 
met ondergroei van Gewone braam) en V4/8 (homogeen bestand van Hazelaar). Dit 
laatste bestand is er slecht aan toe en bezit nog maar enkele vitale struiken die nog 
nauwelijks een hoogtegroei kennen. 
Er wordt voorlopig geen beheer toegepast in de bosbestanden. 

 
4.4.5. Dagvlinders 

 
Cornelis & Hermy (2001) stelden tijdens hun studie (terreinwerk in 2000) de 
aanwezigheid van 18 dagvlindersoorten vast ofwel 25% van het totale soortenaantal in 
Vlaanderen. Daarmee bezet de Balokken een tweede plaats in het rijtje van twaalf 
onderzochte parken.  
Tabel 21 geeft aan welke soorten in het gebied voorkomen. De aanduiding van de status is 
gebaseerd op de Rode Lijst van de Vlaamse dagvlinders (Maes & Van Dyck, 1999). De 
drie aangeduide trekvlinders leggen met gemak grote afstanden af, en planten zich daarom 
niet noodzakelijk voort in de Balokken. Van de andere soorten is het wel waarschijnlijk 
dat ze zich in het park of toch minstens in de nabije omgeving ervan voortplanten. 
In 2004 werden de Leieboorden in Wervik, inclusief de Balokken, uitgebreid onderzocht 
door vrijwilligers van de Zuid-West-Vlaamse Vlinderkring (ZWVVK). Hierbij werden nog 
eens 7 bijkomende soorten vastgesteld, die niet noodzakelijk in, maar minstens in de 
omgeving van het park voorkomen (tabel 22). 
In het park komen met zekerheid twee Rode Lijstsoorten voor, namelijk de Sleedoornpage 
en het Bruin blauwtje. Een meer gedetailleerde bespreking van deze soorten is te vinden 
onder 4.5.1. 

 
 
Tabel 21: Dagvlinders in het park (volgens Cornelis & Hermy, 2001). 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Status 
Aglais urticae Kleine vos Niet bedreigd 
Araschnia levana Landkaartje Niet bedreigd 
Aricia agestis Bruin blauwtje Kwetsbaar 
Coenonympha pamphilus Hooibeestje Niet bedreigd 
Colias crocea Oranje luzernevlinder (Trekvlinder) 
Inachis io Dagpauwoog Niet bedreigd 
Lasiommata megera Argusvlinder Niet bedreigd 
Maniola jurtina Bruin zandoogje Niet bedreigd 
Pararge aegeria Bont zandoogje Niet bedreigd 
Pieris brassicae Groot koolwitje Niet bedreigd 
Pieris napi Klein geaderd witje Niet bedreigd 
Pieris rapae Klein koolwitje Niet bedreigd 
Polygonia c-album Gehakkelde aurelia Niet bedreigd 
Polyommatus icarus Icarusblauwtje Niet bedreigd 
Pyronia tithonus Oranje zandoogje Niet bedreigd 
Thymelicus lineola Zwartsprietdikkopje Niet bedreigd 
Vanessa atalanta Atalanta (Trekvlinder) 
Vanessa cardui Distelvlinder (Trekvlinder) 
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Tabel 22: Dagvlinders in het park (aanvullingen door ZWVVK). 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Status 
Anthocharis cardamines Oranjetipje Niet bedreigd 
Celastrina argiolus Boomblauwtje Niet bedreigd 
Gonepteryx rhamni Citroenvlinder Niet bedreigd 
Lycaena phlaeas Kleine vuurvlinder Niet bedreigd 
Ochlodes venatus Groot dikkopje Niet bedreigd 
Papilio machaon Koninginnenpage Niet bedreigd 
Thecla betulae Sleedoornpage Bedreigd 

 
 

4.4.6. Amfibieën 
 
Voor de inventarisatie van amfibieën steunden Cornelis & Hermy (2001) op gegevens 
aangedragen door externen (i.c. N. Desreumaux). Er werden vijf amfibieënsoorten 
gevonden, wat de Balokken een derde plaats op het lijstje van twaalf onderzochte parken 
oplevert (tabel 23). Deze lijst kon door navraag bij een lokale amateur-herpetoloog (i.c. S. 
Parreyn) nog worden aangevuld met minstens één bijkomende soort (tabel 24). De 
waarnemingen van kikkers van het Groene kikker-complex betreffen wellicht allemaal de 
Middelste groene kikker (Rana kl. esculenta) (mond. med. S. Parreyn). 
De in de tabellen aangegeven status is gebaseerd op Bauwens & Claus (1996). 
 
 

Tabel 23: Amfibieën in het park (volgens Cornelis & Hermy, 2001). 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Status 
Bufo bufo Gewone pad Niet bedreigd 
Rana esculenta synklepton Groene kikker (complex) Niet bedreigd 
Rana temporaria Bruine kikker Niet bedreigd 
Triturus cristatus Kamsalamander Zeldzaam 
Triturus vulgaris Kleine watersalamander Niet bedreigd 

 
 
Tabel 24: Amfibieën in het park (aanvullingen door S. Parreyn). 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Status 
Rana kl. esculenta Middelste groene kikker Niet bedreigd 
Triturus alpestris Alpenwatersalamander Niet bedreigd 

 
 
Bruine kikker en Gewone pad zijn aanwezig in grote populaties van zeker honderden 
dieren. Ook van de Middelste groene kikker werden al meer dan 100 roepende dieren 
waargenomen op eenzelfde moment. De salamanderpopulaties zijn wellicht kleiner, maar 
ook moeilijker te onderzoeken vanwege hun minder opvallende levenswijze. Van de 
Kamsalamander werden de jongste jaren herhaaldelijk larven gevonden (schrift. med. S. 
Parreyn). Deze soort wordt verder besproken onder 4.5.2. 
Tijdens een eigen inventarisatie in juli 2005 kon worden vastgesteld dat de grote vijver de 
belangrijkste voortplantingsplaats voor amfibieën in het park is. Er werden heel veel 
larven van Kleine watersalamander en Alpenwatersalamander gevonden en ook Groene 
Kikker, Bruine kikker en Gewone pad werden aangetroffen. In de kleine poel aan de 
moeraszone werd evenwel geen enkele salamanderlarve gevonden. Vermoedelijk is de 
massale aanwezigheid van Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus) in deze poel 
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de oorzaak van de ongeschiktheid voor salamanders. Het voorkomen van Kamsalamander 
in het park kon niet worden bevestigd. Wel is reeds langer de aanwezigheid van de soort 
in de regio bekend en is ze ook nu nog - in 2005 – op Werviks grondgebied gevonden bij 
overzetacties van amfibieën in de omgeving van de Blokstraat, Klijtbosstraat en 
Kruisekestraat (18 individuen) (mond. med. Robert Jooris, Hyla). 
 

4.4.7. Broedvogels 
 
In 1999 werden 20 verschillende broedvogels opgemerkt in de Balokken 
(inventarisatiegegevens aangedragen door T. Desmarets) (tabel 25). 
 
 

Tabel 25: Broedvogels in het park (volgens Cornelis & Hermy, 2001). 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Status (2004) 
Acrocephalus palustris Bosrietzanger Niet bedreigd 
Acrocephalus scirpaceus Kleine karekiet Niet bedreigd 
Anthus pratensis Graspieper Bedreigd 
Aythya fuligula Kuifeend Niet bedreigd 
Carduelis chloris Groenling Niet bedreigd 
Emberiza schoeniclus Rietgors Bedreigd 
Falco tinnunculus Torenvalk Niet bedreigd 
Fulica atra Meerkoet Niet bedreigd 
Gallinula chloropus Waterhoen Niet bedreigd 
Luscinia svecica Blauwborst Niet bedreigd 
Parus caeruleus Pimpelmees Niet bedreigd 
Parus major Koolmees Niet bedreigd 
Phoenicurus phoenicurus Gekraagde roodstaart Kwetsbaar 
Phylloscopus trochilus Fitis Niet bedreigd 
Podiceps cristatus Fuut Niet bedreigd 
Sylvia atricapilla Zwartkop Niet bedreigd 
Sylvia borin Tuinfluiter Niet bedreigd 
Tadorna tadorna Bergeend Niet bedreigd 
Turdus merula Merel Niet bedreigd 
Turdus philomelos Zanglijster Niet bedreigd 

 
 

Hoewel de inventarisatie voor 1999 wellicht vrij volledig genoemd mag worden (i.t.t. 
andere onderzochte parken), betekent dit toch slechts een zevende plaats op twaalf parken. 
Dit is mogelijk een gevolg van de voorlopig vrij lage habitat- en structuurdiversiteit in het 
jonge park. De bosaanplanten zullen mettertijd wellicht meer broedgelegenheid bieden 
aan echte bossoorten (b.v. spechten). 
Volgens de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels uit 1999 (Devos & Anselin, 1999), 
komt er in het park één Rode Lijstsoort voor: Gekraagde roodstaart is kwetsbaar in 
Vlaanderen (Devos & Anselin, 1999). Graspieper en Rietgors staan in de categorie 
‘achteruitgaand’, maar deze categorie behoort niet tot de Rode Lijst sensu stricto. 
In 2004, na de studie van Cornelis & Hermy (2001), verscheen echter een nieuwe Rode 
Lijst van de Vlaamse broedvogels (Devos et al., 2004). De Gekraagde roodstaart staat nog 
steeds in de categorie ‘kwetsbaar’. Graspieper en Rietgors gingen echter zo sterk achteruit 
in Vlaanderen, dat ze tegenwoordig wel op de Rode Lijst staan, meer bepaald in de 
categorie ‘bedreigd’. 
De Blauwborst wordt vermeld op de Bijlage I van de EU-Vogelrichtlijn. Rietvelden met 
verspreide struiken zijn een geliefkoosd broedbiotoop voor deze soort. 
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In 2004 werd van drie bijkomende soorten, waaronder één Rode Lijstsoort, een 
broedgeval opgetekend (schrift. med. Natuurfonds Westland) (zie tabel 26). 
 
 

Tabel 26: Broedvogels in het park (aanvullingen door Natuurfonds Westland). 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Status (2004) 
Aegithalos caudatus Staartmees Niet bedreigd 
Perdix perdix Patrijs Kwetsbaar 
Tachybaptus ruficollis Dodaars Niet bedreigd 

 
 

4.4.8. Andere vogelwaarnemingen 
 
De Leievallei is een belangrijke route voor heel wat trekvogels. De schaars wordende 
groene ruimten in deze vallei, waaronder het park de Balokken, zijn dan ook belangrijke 
pleisterplaatsen voor deze vogels. Het gaat zowel om kleine zangvogels, die zich goed 
voelen in het jonge plantgoed, als watervogels op de omringende Leie, als steltlopers in 
het moerasgebied. Ook overwinterende vogels vinden er een geschikte leefomgeving. 
 
Tabel 27 geeft een overzicht van waargenomen vogelsoorten in en rond het park, in de 
periode maart 2004 – juli 2005 (schrift. med. Natuurfonds Westland en diverse (ook 
eigen) waarnemingen). 

 
 
Tabel 27: Waargenomen vogelsoorten in de Balokken. 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
Accipiter nisus Sperwer 
Acrocephalus palustris Bosrietzanger 
Acrocephalus scirpaceus Kleine karekiet 
Actitis hypoleucos Oeverloper 
Aegithalos caudatus Staartmees 
Alauda arvensis Veldleeuwerik 
Alcedo atthis Ijsvogel 
Anas crecca Wintertaling 
Anas platyrhynchos Wilde eend 
Anas querquedula Zomertaling 
Anthus pratensis Graspieper 
Apus apus Gierzwaluw 
Ardea cinerea Blauwe reiger 
Asio flammeus Velduil 
Aythya ferina Tafeleend 
Aythya fuligula Kuifeend 
Branta canadensis Canadese gans 
Carduelis cannabina Kneu 
Carduelis chloris Groenling 
Carduelis spinus Sijs 
Columba palumbus Houtduif 
Corvus corone Zwarte kraai 
Corvus monedula Kauw 
Cuculus canorus Koekoek 
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Cygnus olor Knobbelzwaan 
Dendrocopus major Grote bonte specht 
Emberiza schoeniclus Rietgors 
Falco tinnunculus Torenvalk 
Fringilla coelebs Vink 
Fulica atra Meerkoet 
Gallinula chloropus Waterhoen 
Garrulus glandarius Gaai 
Hippolais icterina Spotvogel 
Hirundo rustica Boerenzwaluw 
Larus ridibundus Kokmeeuw 
Motacilla alba Witte kwikstaart 
Motacilla cinerea Grote gele kwikstaart 
Motacilla flava Gele kwikstaart 
Muscicapa striata Grauwe vliegenvanger 
Oriolus oriolus Wielewaal 
Parus major Koolmees 
Passer domesticus Huismus 
Perdix perdix Patrijs 
Phalacrocorax carbo Aalscholver 
Phasianus colchicus Fazant 
Phoenicurus ochruros Zwarte roodstaart 
Phylloscopus collybita Tjiftjaf 
Phylloscopus trochilus Fitis 
Pica pica Ekster 
Picus viridis Groene specht 
Podiceps cristatus Fuut 
Prunella modularis Heggenmus 
Rallus aquaticus Waterral 
Regulus regulus Goudhaan 
Scolopax rusticola Houtsnip 
Serinus serinus Europese kanarie 
Streptopelia turtur Zomertortel 
Sturnus vulgaris Spreeuw 
Sylvia atricapilla Zwartkop 
Sylvia borin Tuinfluiter 
Sylvia communis Grasmus 
Sylvia curruca Braamsluiper 
Tachybaptus ruficollis Dodaars 
Tadorna tadorna Bergeend 
Troglodytes troglodytes Winterkoning 
Turdus merula Merel 
Turdus pilaris Kramsvogel 
Vanellus vanellus Kievit 
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4.4.9. Zoogdieren 
 
In de Balokken werd nog geen systematisch onderzoek verricht naar zoogdieren, maar er 
zijn wel occasionele waarnemingen verricht. Erik Naeyaert (Zoogdierenwerkgroep Zuid-
West-Vlaanderen) meldt de aanwezigheid van de volgende soorten (tabel 28): 

 
 
Tabel 28: Zoogdieren in het park. 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Status 
Talpa europaea Europese mol Niet bedreigd 
Crocidura leucodon Veldspitsmuis Zeldzaam 
Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleermuis Niet bedreigd 
Pipistrellus nathusii Ruige dwergvleermuis Vermoedelijk bedreigd 
Oryctolagus cuniculus Konijn Niet bedreigd 
Ondatra zibethicus Muskusrat Uitheems 
Rattus norvegicus Bruine rat Niet bedreigd 
Mustela nivalis Wezel Niet bedreigd 
Vulpes vulpes Vos Niet bedreigd 

 
 

De status is afgeleid uit de Rode Lijst van de zoogdieren in Vlaanderen (Criel et al., 
1994). Op de Balokken zijn tot nog toe één zeldzame en één vermoedelijk bedreigde soort 
waargenomen, maar de inventarisatie van de zoogdieren is verre van grondig. Bijkomend 
onderzoek zal hier zeker nog meer soorten opleveren. Zo werd b.v. in juni 2005 tijdens 
een wandeling in het park een Haas (Lepus europaeus) opgemerkt. 
Bij de vleermuizen zou er een achteruitgang merkbaar zijn door het verdrogen van de 
moeraszone (schrift. med. E. Naeyaert). 

 
4.4.10. Andere soortengroepen 

 
Voor zover bekend werd in de Balokken nog geen systematisch onderzoek naar het 
voorkomen van andere soortengroepen uitgevoerd. Bij een terreinbezoek in het voorjaar 
van 2005 werd een Zestienpuntlieveheersbeestje (Tytthaspis sedecimpunctata) 
(Coccinellidae – Lieveheersbeestjes) waargenomen. 

 
4.4.11. Bijzondere soorten 

 
In het park komen heel wat soorten voor die van bijzonder belang zijn voor het Vlaamse 
natuurbehoud (Rode Lijst-soorten) en/of een strikte wettelijke bescherming genieten in het 
kader van de Europese richtlijnen (tabel 29). 

 
De soorten vermeld in de bijlagen van de Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en de 
Habitatrichtlijn (94/43/EEG) (Blauwborst, Kamsalamander en de Dwergvleermuis-
soorten) worden beschermd in het kader van deze wetgeving. De lidstaten dienen voor 
deze soorten Speciale Beschermingszones af te bakenen waar maatregelen getroffen 
worden om deze soorten en hun biotopen te behouden. Het park de Balokken ligt niet in 
zo’n Speciale Beschermingszone. 
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Tabel 29: Bijzondere soorten in het park 
. 
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Broedvogels Devos et al., 2004    
Blauwborst  X   

Gekraagde roodstaart Kwetsbaar    
Graspieper Bedreigd    

Rietgors Bedreigd    
Patrijs Kwetsbaar    

Amfibieën Bauwens & Claus, 1996    
Kamsalamander (Zeldzaam)*  X X 

Dagvlinders Maes & Van Dyck, 1999    
Bruin blauwtje Kwetsbaar    
Sleedoornpage Bedreigd    

Zoogdieren Criel et al., 1994    
Veldspitsmuis (Zeldzaam)*    

Gewone dwergvleermuis    X 
Ruige dwergvleermuis Vermoedelijk bedreigd   X 

*De categorie ‘zeldzaam’ maakt in principe geen deel uit van de Rode Lijst sensu stricto. 
 
 

Naast een bescherming door Europese regelgeving, zijn er ook soorten die door nationale 
of Vlaamse wetgeving worden beschermd. Bij de fauna gaat het om de volgende 
[mogelijk] in het park voorkomende soorten ((K.B. 22/09/1980, B.S. 31/10/1980): 
- Spitsmuizen (alle soorten) 
- Vleermuizen (alle soorten) 
- [Egel (Erinaceus europaeus)] 
- Amfibieën (alle soorten) 
- Libellen en waterjuffers (alle soorten) 
- [Grote groene sabelsprinkhaan (Tettigonia viridissima)] 
- [Tijgerspin (Argiope bruennichi)] 
- Lieveheersbeestjes (alle soorten) 
 
Van de soorten vermeld tussen vierkante haakjes is het voorkomen in het park nog niet 
met zekerheid aangetoond, maar gezien hun voorkomen elders in de streek bestaat er een 
redelijke kans dat zij ook in het park aanwezig zijn. 
 
Bij de flora zijn alle wilde orchideeën die eventueel in het park zouden voorkomen 
wettelijk beschermd (K.B. 16/02/1976, B.S. 24/03/1976). 
 

4.4.12. Evaluatie en kadering van de resultaten 
 
Tabel 30 geeft een overzicht van de bekomen biodiversiteitsindices voor de Balokken 
volgens de studie van Cornelis & Hermy (2001). 
 
De totale verzadiging aan terreineenheden is in de Balokken ‘hoog’ te noemen (meer dan 
50%). De Balokken bezet hiermee de vierde plaats binnen de twaalf onderzochte parken. 
Dit is vooral te danken aan de hoge diversiteit aan lijnvormige elementen (bomenrijen, 
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hagen, wegbermen, greppels, oevers,…). Bij de puntvormige elementen komt slechts één 
type voor met een zekere natuurwaarde, nl. alleenstaande bomen. 
 
Qua algemene soortendiversiteit scoort de Balokken ‘matig’. Toch kan men stellen dat de 
aanwezige natuurwaarden van groot belang zijn in de natuurarme regio van Zuid-West-
Vlaanderen. 

 
 
Tabel 30: Evaluatie van de biodiversiteit in de Balokken, volgens Cornelis & Hermy (2001). 

 
Terreineenheden Aantal  

categorieën 
Diversiteits-

index 
Verzadigingsindex  

(t.o.v. max. diversiteit in parken) 
vlakvormige elemn. (max = 32) 
lijnvormige elemn. (max = 19) 
puntvormige elemn. (max = 5) 
Totaal (max = 56) 

11 
9 
1 

21 

1,67 
1,77 
0,00 
1,63* 

48,2% 
60,0% 
0,0% 

50,9%* 
Soortengroepen Aantal  

soorten 
Diversiteits-

index 
Verzadigingsindex  

(t.o.v. het aantal soorten in Vlaanderen) 
hogere planten 
dagvlinders (max = 72) 
amfibieën (max = 13) 
broedvogels (max = 169) 

128 
18 
5 

20 

2,64 
- 
- 
- 

- 
25,0% 
38,5% 
11,8% 

* = gewogen gemiddelde 
 
 

Een andere ecologische evaluatie van het gebied werd gemaakt in het kader van een 
gebiedsvisie voor de Leievallei tussen Kortrijk en Wervik (Econnection, 2002). Het 
volledige eiland de Balokken wordt hierin vergeleken met zes andere groengebieden in de 
buurt (Laag-Vlaanderen in Wervik, Leiemeersen in Menen, Gaverbeek- en 
Lauwebeekvallei in Menen, Biezenveld in Menen, Oude Leiearmen in Wevelgem en 
Leievallei in Kortrijk). De waardering werd gebaseerd op een aantal aspecten van de 
aanwezige biotopen, zoals de natuurlijkheid, vervangbaarheid, kwetsbaarheid, 
zeldzaamheid en diversiteit. Het eiland krijgt hier de laagste beoordeling, nl. ‘gebied met 
geringe ecologische waarde’ (klasse 3). De belangrijkste oorzaak hiervan is de geringe 
natuurlijkheid (een park is immers per definitie door mensen aangelegd) en de sterke 
aantasting van de abiotische omstandigheden die er oorspronkelijk aanwezig waren, door 
de rechttrekking van de Leie en het opspuiten van de helft van het eiland. De belangrijkste 
actuele biologische waarden zijn weliswaar gesitueerd binnen het parkgebied, nl. in de 
moeraszone. Dit illustreert opnieuw het niet geringe belang voor de regio van de nieuwe 
natuur die hier is ontstaan. 

 
4.5. Soortenbeschermingsonderzoek 
 

4.5.1. Dagvlinders 
 

4.5.1.1. Bruin blauwtje 
 

Het Bruin blauwtje (Aricia agestis) is een vlinder van droge, schrale graslanden met een 
korte vegetatie, maar hij komt net zo goed voor op opgespoten terreinen met een 
pioniersvegetatie. De belangrijkste waardplanten zijn Zachte ooievaarsbek (Geranium 
molle) en Kleine ooievaarsbek (G. pusillum), Reigersbek (Erodium spp.) en Geel 
zonneroosje (Helianthemum nummularium). De wijfjes zetten hun eitjes meestal af op de 
bovenkant van een blad van waardplanten die in een vrij open en lage vegetatie staan. De 
vlinders vliegen van midden mei tot eind september in twee generaties. 
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Het Bruin blauwtje was vroeger vrij zeldzaam, maar is momenteel vrij algemeen in 
Vlaanderen. De laatste decennia lijkt de soort zich uit te breiden. Toch staat ze op de 
Vlaamse Rode Lijst in de categorie ‘kwetsbaar’. De voornaamste bedreigingen zijn 
verruiging en het dichtgroeien van droge, schrale graslanden door gebrek aan beheer 
(Maes & Van Dyck, 1999). 
In Zuid-West-Vlaanderen is het voorkomen van het Bruin blauwtje reeds geruime tijd 
bekend, maar toch blijft het een lokale soort. Vooral in het arrondissement Kortrijk zijn 
meerdere populaties aanwezig, in tegenstelling tot het arrondissement Ieper waarvan 
slechts weinig waarnemingen bekend zijn (Cuvelier et al., 2004). In het park Balokken is 
de Slipbladige ooievaarsbek (Geranium dissectum) de meest voorkomende ooievaarsbek, 
en vermoedelijk ook de belangrijkste waardplant, hoewel ook de Kleine ooievaarsbek in 
het park gevonden is. Mogelijk heeft de vlinder zich kunnen vestigen toen, korte tijd na de 
grondwerken, de vegetatie nog in een pioniersstadium verkeerde. Voor het behoud van de 
soort is het belangrijk dat graslanden schraal en bloemrijk gehouden worden. Begrazing 
en gefaseerd maaibeheer zijn voor deze soort de meest geschikte beheersvormen. 

 
4.5.1.2. Sleedoornpage 

 
De Sleedoornpage (Thecla betulae) is vooral te vinden in bosranden met Sleedoorns, of op 
Sleedoornhagen in de buurt van bossen, maar ook in stadsparken. Zoals de Nederlandse 
naam doet vermoeden, is Sleedoorn de waardplant van de rups van deze soort. De eitjes 
worden afzonderlijk afgezet op de schors van Sleedoorntwijgjes, bijna steeds aan de basis 
van een doorn of op de overgang van één- en tweejarig hout (figuur 27). Het eitje 
overwintert, en in het voorjaar begint de pas uitgekomen rups zich te voeden met het 
binnenste van een bladknop. Verpopping gebeurt in de strooisellaag in juli, waarna de 
vlinder vliegt van eind juli tot midden september (Maes & Van Dyck, 1999). 
De Sleedoornpage staat op de Vlaamse Rode Lijst in de categorie ‘bedreigd’. Het is een 
zeldzame soort, maar wordt vermoedelijk heel vaak over het hoofd gezien doordat de 
vlinder en de rups een zeer verborgen levenswijze hebben. Sedert enkele jaren is gebleken 
dat de aanwezigheid van de soort veel makkelijker is vast te stellen door in de winter op 
zoek te gaan naar de eitjes op de schors van jonge Sleedoorntakken. Met behulp van deze 
methode werd eind de jaren ’90 het voorkomen van de soort in het West-Vlaamse 
Heuvelland herbevestigd. Ook in de Vlaamse Ardennen komt ze lokaal nog voor. 
In het park is de Sleedoornpage wellicht een recente verschijning. Haar aanwezigheid 
werd eind 2004 vastgesteld door gerichte inventarisatie van de eitjes (schrift. med. D. 
Pollet) en door eigen waarnemingen bevestigd tijdens een terreinbezoek op 4 april 2005. 
Op figuur 28 is aangegeven waar in het park de belangrijkste concentraties van Sleedoorn 
zijn aangeplant en op welke plekken eitjes van Sleedoornpage gevonden zijn. De 
waarneming in Wervik is één van de weinige (naast Moen, Aalbeke en Anzegem) in de 
tussenliggende regio tussen het West-Vlaams Heuvelland en de Vlaamse Ardennen. 
Mogelijk heeft de soort vanuit het West-Vlaamse Heuvelland, vanuit Komen-Waasten of 
vanuit Noord-Frankrijk de Balokken bereikt en heeft zij kunnen profiteren van de 
veelvuldige aanplant van Sleedoorn op het domein om zich te vestigen. 
Gezien de Sleedoornpage een voorkeur heeft voor jonge Sleedoorn om haar eitjes op af te 
zetten, is snoei van de Sleedoorn noodzakelijk voor het behoud van deze soort. Zoniet 
leidt dit op termijn tot veroudering van de struiken waardoor de kwaliteit afneemt. Bij 
voorkeur gebeurt dit snoeibeheer op het juiste moment, namelijk eind juli wanneer de 
poppen zich in de strooisellaag bevinden, om te vermijden dat eitjes of rupsen 
weggesnoeid worden. Jaarlijks snoeien is niet nodig, er kan een rotatiesysteem worden 
uitgewerkt waarbij elke Sleedoorn om de drie à vijf jaar wordt gesnoeid. 
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Figuur 27: Bloeiende Sleedoorn in het park de Balokken (boven). Eitje 
van Sleedoornpage op de schors van Sleedoorntwijgen (onder; foto: D. 
Pollet). 

 
 

4.5.1.3. Argusvlinder en Hooibeestje 
 

De Argusvlinder (Lasiommata megera) en het Hooibeestje (Coenonympha pamphilus) 
zijn allebei soorten van vrij schrale, droge graslanden. Het Hooibeestje verkiest daarbij 
een korte vegetatie; de Argusvlinder heeft geen specifieke voorkeur. Beide soorten zetten 
hun eitjes af op grassen: het Hooibeestje op Zwenkgras (Festuca spp.), Beemdgras (Poa 
spp.), Struisgras (Agrostis spp.) en Reukgras (Anthoxanthum spp.) en de Argusvlinder op 
Kweekgras (Elymus spp.), Kropaar (Dactylis glomerata), Beemdgras (Poa spp.) en Smele 
(Deschampsia spp.). De vrouwtjes zijn zeer kieskeurig wat betreft de keuze van de 
eiafzetplaatsen. Ze verkiezen beschutte plekjes met structuurvariatie (grassen langsheen 
hagen of bosranden, overgangen tussen korte en langere vegetatie, wegranden, grote 
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graspollen,…). Overwintering gebeurt als rups. Beide soorten vliegen in verschillende 
generaties van eind april tot september (Maes & Van Dyck, 1999). 
Hoewel zowel de Argusvlinder als het Hooibeestje algemeen zijn, lijken beide soorten de 
laatste decennia toch gestaag in aantal af te nemen. Vermesting van graslanden en 
schaalvergroting door intensivering van de landbouw zijn hiervan vermoedelijk de 
oorzaken. In het zuiden van West-Vlaanderen zijn het allebei zeer lokale tot zelfs 
zeldzame verschijningen geworden, wat meteen het belang van de populaties in het park 
onderstreept. Net als bij het Bruin blauwtje is een beheer gericht op het behouden en 
verhogen van de bloemenrijkdom en de structuurvariatie gunstig voor het behoud van 
deze soorten. 

 
 

 
 
Figuur 28: Vlinderrijke plekken in het park de Balokken. Plantplekken van Sleedoorn zijn omcirkeld 
indien hier eitjes van de Sleedoornpage werden aangetroffen (bron: ZWVVK, aangevuld met eigen 
waarnemingen). 
 
 

4.5.1.4. Algemene bemerkingen 
 

Uit de reeds eerder genoemde inventarisatie door de Zuid-West-Vlaamse Vlinderkring 
(ZWVVK) is gebleken dat de omgeving van de Balokken en de Leieboorden in Wervik, 
met 25 soorten, onder de meest soortenrijke plaatsen voor dagvlinders in Zuid-West-
Vlaanderen gerekend moet worden. Figuur 28 geeft aan welke de vlinderrijkste plekken 
zijn in het park. Het valt op dat het vooral hooilanden en botanisch beheerde bermen zijn. 
Dit kan een gevolg zijn van het hoge aanbod aan bloemen in deze graslanden, waar 
foeragerende vlinders op afkomen. Het hoeft evenwel niet te betekenen dat alleen deze 
graslanden van belang zouden zijn voor de instandhouding van de populaties. Zoals reeds 
werd aangestipt bij de soortbesprekingen is het immers mogelijk dat geschikte 
waardplanten voor eiafzet vooral in andere graslanden, b.v. de speelweiden, worden 
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gevonden. Ook mag het park niet los worden gezien van de omgeving. In dit opzicht is het 
van belang te weten dat uit de inventarisatie van ZWVVK bleek dat de zuidgerichte taluds 
op de linkeroever van de nieuwe Leie - tussen het einde van de Koestraat en het grenspunt 
Wervik-Komen-Frankrijk - momenteel de belangrijkste vlindergebieden zijn (schrift. med. 
ZWVVK). Vooral de zandoogjes (Hooibeestje en Argusvlinder) maar ook Bruin blauwtje 
en Kleine vuurvlinder vinden baat bij een maximale verbinding van het park met deze en 
andere bermen langs de Leie. 

 
4.5.2. Amfibieën 
 

4.5.2.1. Kamsalamander 
 

De Kamsalamander (Triturus cristatus) is onze grootste watersalamander. Hij heeft een 
voorkeur voor kleinschalige landschappen met een hoge verscheidenheid aan biotopen 
(hagen, houtwallen, rijen knotbomen, rietkragen, vochtige bosjes,…). Als 
voortplantingsplaatsen gebruikt de soort veedrinkpoelen, bomputten, sloten, grachten en 
vijvers en verkiest daarbij grotere, permanente, vrij voedselrijke waters met een diepte van 
meer dan 40 cm, een matige vegetatiebedekking (40-60%) en zonder vissen. Ze heeft 
zowel open water nodig voor de balts als vegetatie voor de eiafzet. Poelen in graslanden, 
met aanplantingen in de nabijheid, zijn het meest geschikt. De zomerbiotoop is immers bij 
voorkeur slechts enkele tientallen meters tot maximaal 400 m van het voortplantingswater 
verwijderd. Tevens is gebleken dat meerdere, dicht bij elkaar gelegen poelen meer 
overlevingskansen bieden aan een populatie dan één grote poel (Bauwens & Claus, 1996, 
Schotsmans, 1999). 
De Kamsalamander komt verspreid over Vlaanderen voor, maar een zwaartepunt van zijn 
verspreiding situeert zich in de kustduinen en in het zuiden van West-Vlaanderen. De 
achteruitgang van de soort is wellicht te wijten aan de schaalvergroting en de intensivering 
van de landbouw, het dempen van veedrinkpoelen en het verdwijnen van kleine 
landschapselementen, alsook aan de inspoeling van mest in poelen. In het park komt hij 
voor in de moeraszone, waar de voorbije jaren geregeld larven werden waargenomen 
(schrift. med. S. Parreyn). De grootte van de aanwezige populatie is echter zeer moeilijk in 
te schatten door de onopvallende levenswijze van de soort. In 2005 werden alvast geen 
exemplaren waargenomen. Mogelijk is de soort reeds verdwenen door het ongeschikt 
worden van de habitat (verdroging, massale aanwezigheid van vissen). 
Om deze soort in een gebied te behouden, dient het beheer gericht te zijn op het behouden 
van een voldoende waterdiepte in minstens één, liefst meerdere plassen of poelen. Bij 
voorkeur dient ook een rijke waterplantenvegetatie aanwezig te zijn in de ondiepere delen 
van deze poel(en), terwijl de diepere delen liefst open zijn. De voortplantingspoelen 
dienen ook visvrij te zijn. 
De Kamsalamander wordt vermeld in de Bijlagen II en IV van de Habitatrichtlijn, wat 
betekent dat de soort overal beschermd is (Bijlage IV) en dat de EU-lidstaten speciale 
beschermingszones dienen aan te duiden voor het behoud van deze soort (Bijlage II). De 
Balokken ligt niet in zo’n beschermingszone. 

 
4.5.3. Vogels 
 

4.5.3.1. Blauwborst 
 

De Witsterblauwborst (Luscinia svecica cyanecula), dit is de in België broedende 
ondersoort van de Blauwborst, verkiest als broedbiotoop allerlei moerassige gebieden en 
halfopen landschappen met vochtige ruigten. Een combinatie van kale bodem 
(foerageren), ruige (nestbouw) en opgaande vegetatie (zangpost) is ideaal. In Vlaanderen 
is de Blauwborst vrij talrijk en de grootste concentraties aan broedvogels zijn te vinden in 
de Kustpolders, het Meetjesland en het Waasland. In de zandlemige regio van Vlaanderen 
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ontbreekt hij echter grotendeels en blijft het voorkomen beperkt tot riviervalleien, zoals de 
Leie. 
De Blauwborst wordt vermeld op de Bijlage I van de Vogelrichtlijn. Hij is in Vlaanderen 
niet bedreigd. Net als in de buurlanden is de broedpopulatie de laatste decennia 
spectaculair toegenomen. Dit is waarschijnlijk een gevolg van het verruigen van 
rietkragen, een situatie die voor de Blauwborst gunstig, maar voor een aantal andere 
rietvogels ongunstig is, b.v. de Rietgors (zie 4.5.3.4.) (Vermeersch et al., 2004). 
In het park wordt de Blauwborst als broedvogel gemeld in 1999, en ook in de periode 
2000-2003 (inventarisatieperiode van de Vlaamse broedvogelatlas) is hij aanwezig. 
Wellicht broedt hij in de verruigde rietkraag van de moeraszone, al is niet bekend hoe 
groot de broedpopulatie hier is. De huidige toestand van de rietkraag is voor deze soort 
wellicht gunstig, maar bij het volledig verdwijnen van de rietkraag ten voordele van 
wilgenstruweel, zou ook de Blauwborst verdwijnen. Andere bedreigingen liggen in een te 
hoge recreatiedruk en verstoring. 

 
4.5.3.2. Gekraagde roodstaart 

 
De Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) is een broedvogel van open en 
halfopen bossen, bosranden en kapvlakten en in mindere mate ook parken en tuinen. Het 
is een holenbroeder die gebruikt maakt van natuurlijke holten, maar ook nestelt in 
nestkasten met een grote vliegopening. In Vlaanderen is het een vrij talrijke broedvogel, 
met zwaartepunten in de bossen op de zandgronden (Kempen, Zandig Vlaanderen). 
Daarbuiten broeden ze ook vaak in oude knotwilgenrijen of boomgaarden. Begin de jaren 
1970 ging de soort in heel Europa sterk achteruit en deze achteruitgang gaat nog steeds 
gestaag door - zo ook in Zuid-West-Vlaanderen. Waar de grote terugval van de jaren 1970 
gerelateerd werd aan droogte in de Afrikaanse overwinteringsgebieden, is de huidige 
afname wellicht vooral het gevolg van het verdwijnen van broedgelegenheid 
(knotwilgenrijen, hoogstamboomgaarden) in landbouwgebieden. Op de Vlaamse Rode 
Lijst staat de soort in de categorie ‘kwetsbaar’ (Vermeersch et al., 2004). 
In het park werd de Gekraagde roodstaart broedend vastgesteld in 1999, maar tijdens de 
atlasperiode 2000-2003 werd hij niet meer gemeld. Het is zeer waarschijnlijk dat hij 
verdwenen is. Het biotoop is op dit moment wellicht weinig geschikt: hoewel halfopen 
van structuur, zijn alle aanplantingen in het park zeer jong en er is geen staand dood hout 
aanwezig. Op langere termijn zal het biotoop wellicht in gunstige zin evolueren voor deze 
soort, door een toename van dood hout en bijgevolg nestgelegenheid in de vorm van 
boomholtes. Het tekort aan nestgelegenheid kan ook (b.v. tijdelijk) opgevangen worden 
door het ophangen van nestkasten (met een grote vliegopening). 

 
4.5.3.3. Graspieper 

 
De Graspieper (Anthus pratensis) broedt in open landschappen met een verscheidenheid 
aan grazige terreinen, liefst op een vochtige tot natte bodem. Vooral grote weidegebieden 
in polders en riviervalleien genieten zijn voorkeur. De soort heeft nood aan een korte of 
open grazige vegetatie om te foerageren, maar heeft langer gras nodig om te broeden. In 
Vlaanderen broedt de Graspieper vrij talrijk tot talrijk, met kerngebieden o.a. in de Kust- 
en Scheldepolders en in mindere mate in de riviervalleien van o.a. Schelde en Leie. Het 
aantal Graspiepers neemt alarmerend af: op dertig jaar tijd is de soort in Vlaanderen met 
70% achteruitgegaan, waardoor ze in de categorie ‘bedreigd’ op de Rode Lijst is 
terechtgekomen. Mogelijke oorzaken zijn de verdroging van weilanden in valleigebieden, 
omzetten van graslanden naar akkers, vervroegen van de maaidata van graslanden en het 
dichtgroeien met bomen van vele open landschappen (Vermeersch et al., 2004). 
De Graspieper werd in 1999 gemeld als broedvogel van de Balokken, maar aangezien de 
soort hoge bomen in zijn broedomgeving vermijdt, is het park zelf wellicht weinig 
geschikt als broedbiotoop. De beste kansen voor het behoud van deze broedvogel liggen in 
de restanten van Leiemeersen op het eiland naast het park. Een niet al te hoge 
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begrazingsdruk kan deze weiden geschikt houden als foerageergebied, terwijl het langere 
gras op de nabijgelegen bermen de ideale broedgelegenheid kan verschaffen. 

 
4.5.3.4. Rietgors 

 
De Rietgors (Emberiza schoeniclus) is een broedvogel van moerasgebieden met overjarig 
riet of andere opgaande oevervegetaties, vaak ook met opslag van struiken. Hij broedt vrij 
talrijk in Vlaanderen, met de grootste concentraties in de Kust- en Scheldepolders en in 
mindere mate in de Kempen en de riviervalleien. De soort staat op de Rode Lijst in de 
categorie ‘bedreigd’ wegens een afname met meer dan de helft gedurende de voorbije 30 
jaar. Verlies aan broedhabitat door drooglegging van moerasgebieden en beekvalleien is 
wellicht de belangrijkste oorzaak (Vermeersch et al., 2004). 
In 1999 werd de Rietgors als broedvogel in het park opgetekend en ook tijdens de 
atlasperiode (2000-2003) waren er mogelijke broedgevallen. Net als bij de Blauwborst is 
de rietkraag, in haar huidige verruigde toestand, geen probleem voor de Rietgors. Een 
verdere verruiging van de rietkraag zou echter negatief werken. Een doeltreffende 
beheersvorm die de verruiging kan tegengaan, is een winterse maaibeurt van het riet en 
het verwijderen van de opgeschoten wilgen in de rietkraag. 

 
4.5.3.5. Patrijs 

 
De Patrijs (Perdix perdix), oorspronkelijk een broedvogel van steppen en natuurlijke 
graslanden, heeft reeds eeuwen geleden de omschakeling gemaakt naar het agrarische 
landschap. Hij heeft daarbij een voorkeur ontwikkeld voor kleinschalige akkergebieden, 
afgewisseld met extensieve graslanden, hagen, braakliggende stukjes en brede 
kruidenrijke bermen. De soort is een talrijke broedvogel in Vlaanderen, maar als gevolg 
van de schaalvergroting en intensivering van de landbouw gingen de broeddichtheden 
dramatisch achteruit. Hierdoor komt de Patrijs op de Rode Lijst te staan, in de categorie 
‘kwetsbaar’ (Vermeersch et al., 2004). 
Tijdens de atlasperiode 2000-2003 heeft de Patrijs in de omgeving van de Balokken 
gebroed en ook in 2004 werd een broedgeval vastgesteld (schrift. med. Natuurfonds 
Westland). In het halfopen landschap van het park vindt de soort foerageergelegenheid op 
de korte grazige speelweiden, schuilgelegenheid in de hooilanden en voorlopig nog jonge 
bosaanplanten en broedgelegenheid in de hagen en houtkanten. Het valt echter niet uit te 
sluiten dat ook de naast het park gelegen weilanden en akkers een belangrijke rol spelen in 
het geschikt maken van het park als broedbiotoop voor de Patrijs. Een eventuele beslissing 
om deze akkers te bebossen kan dan ook als gevolg hebben dat het landschap te gesloten 
wordt voor deze vogelsoort. 

 
4.5.4. Zoogdieren 
 

4.5.4.1. Ruige en Gewone dwergvleermuis 
 

De Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) en Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus 
pipistrellus) zijn twee kleine vleermuissoorten die moeilijk van elkaar te onderscheiden 
zijn. Ze jagen in veel verschillende types terreinen zoals tuinen, bossen, waterrijke 
gebieden en steden. De Gewone dwergvleermuis mijdt daarbij vaker grote open gebieden 
dan de Ruige dwergvleermuis. De zomerverblijfplaatsen van de Gewone dwergvleermuis 
bevinden zich vrijwel altijd in gebouwen, b.v. onder dakpannen, in spouwmuren of op 
zolders. Als winterslaapplaatsen worden spouwmuren, groeven en grotten uitgekozen. De 
Ruige dwergvleermuis daarentegen maakt zowel voor zijn zomerverblijfplaatsen als voor 
winterslaapplaatsen gebruik van holle en gespleten bomen, slechts in mindere mate 
worden ook gebouwen gebruikt (Lange et al., 1994). 
De Gewone dwergvleermuis is de meest algemene vleermuissoort in Vlaanderen, terwijl 
de Ruige dwergvleermuis vooral in West-Vlaanderen voorkomt (Verkem et al., 2003). 
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Beide soorten werden jagend waargenomen in de Balokken (schrift. med. E. Naeyaert). 
Het park is geschikt als jachtgebied door zijn structuurvariatie en door de aanwezigheid 
van waterpartijen. Voor beide soorten geldt echter dat tussen de jachtomgeving en de 
zomerverblijfplaats tot 5 km afstand kan liggen. De zomerverblijfplaatsen en ook 
winterslaapplaatsen liggen dus wellicht niet in het park. Voor de Ruige dwergvleermuis is 
daar momenteel ook weinig gelegenheid toe door het ontbreken van holle bomen. De 
Gewone dwergvleermuis vindt mogelijk geschikte verblijfplaatsen in het nabijgelegen 
hoevegebouw. Het behoud van de populaties van beide soorten is sterk afhankelijk van 
buiten het park gelegen factoren waarop het parkbeheer geen invloed heeft. 

 
4.5.5. Besluit 
 

Het is duidelijk dat de huidig aanwezige biodiversiteit in het park voor een groot deel 
gebonden is aan enkele specifieke biotooptypes in het park, met name de gras- en 
hooilanden enerzijds, en de moeraszone anderzijds. 
 
In de gras- en hooilanden vinden we als bijzondere soorten het Bruin blauwtje, de 
Argusvlinder en het Hooibeestje bij de dagvlinders, de Graspieper en de Patrijs bij de 
vogels en daarnaast botanische waarden die zeker verder ontwikkeld kunnen worden. 
Algemeen kunnen we stellen dat de floradiversiteit van deze biotopen gebaat is bij een 
langere tijd volgehouden verschralingsbeheer (meestal door maaien en afvoeren), terwijl 
de faunadiversiteit gebaat is bij een gedifferentieerd (variatie in maairegimes en –
termijnen tussen verschillende percelen in een zelfde jaar) en gefaseerd (variatie in 
maairegimes en –termijnen op een bepaald perceel over de jaren heen) maaibeheer. Hier 
dringt de keuze van een vooropgesteld doel zich dus op (hetzij botanisch, hetzij een 
bepaalde faunagroep) om vervolgens het beheer te voeren in functie van het bereiken van 
dit doel. 
Het valt ook op te merken dat de bermen langs de jaagpaden en de naastgelegen 
restgronden van het eiland niet los van het park mogen worden gezien. Het beheer op deze 
plaatsen heeft immers een sterke invloed op de biodiversiteit van het park en dit zowel in 
positieve als negatieve zin. Voor de dagvlinders bijvoorbeeld zijn de bermen langs de 
nieuwe Leie momenteel heel belangrijk. Een vlindervriendelijk maaibeheer op deze 
bermen komt ook de populaties in het park ten goede. Voor broedvogels is het landschap 
op ruimere schaal nog meer van belang. Een aantal bijzondere broedvogels, zoals de 
Graspieper en de Patrijs, zijn vermoedelijk aanwezig op het eiland omdat zij de nodige 
open ruimte vinden op de restgronden van het eiland naast het park. 
 
De moeraszone (figuur 29) biedt de meeste kansen aan een veelvoud van organismen 
wanneer er verschillende stadia van verlanding in aanwezig zijn. Bij het uitblijven van 
beheerswerken evolueert ze over de hele oppervlakte uiteindelijk tot de laatste fase van 
verlanding, een hoog opgeschoten wilgenstruweel. Het maaien van het rietveld, in de late 
herfst of de winter en met afvoer van het maaisel, is een geschikte manier om te beletten 
dat de wilgen het zouden overwoekeren en dat de opeenstapeling van dood materiaal het 
moeras zou “verstikken”. Een dergelijke beheersmaatregel gebeurt bij voorkeur in fasen 
gespreid over opeenvolgende jaren. Afwatering en verdroging zijn factoren die dienen te 
worden tegengegaan, wil men de moeraszone behouden. 
 
Voor enkele specifieke soorten is een soortgericht beheer noodzakelijk. Zo is het voor de 
Sleedoornpage belangrijk de Sleedoorn in optimale toestand te behouden door een 
aangepast snoeibeheer (zie hoger). Voor de Gekraagde roodstaart en de Ruige 
dwergvleermuis daarentegen kan verwacht worden dat de omstandigheden mettertijd in 
gunstige zin evolueren, door het verouderen van de bossen. Dit neemt niet weg dat 
tussentijds maatregelen genomen kunnen worden om de soorten te helpen (b.v. het hangen 
van nestkasten en vleermuizenkasten). 
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4.6. Probleemsoorten 
 
In de Balokken komt de Muskusrat (Ondatra zibethicus) voor. De streek is één van de 
belangrijkste infiltratiegebieden van Muskusrat vanuit Frankrijk, waar de bestrijding minder 
intensief is en de te halen normen minder streng. De rattenbestrijding op de oude en nieuwe Leie 
wordt uitgevoerd door de AMINAL-afdeling Water. Op de Balokken, meer bepaald in de 
moeraszone, gebeurt de bestrijding door de Groendienst van de stad Wervik. Beide diensten 
werken in de praktijk nauw samen op het terrein. 
 
Akkerdistel (Cirsium arvense) en andere distels zijn probleemsoorten voor het beheer. Vooral in 
het hooiland ten noorden van de moeraszone (V17/2) en rond ingang 1 (V16/5, V16/6, V17/3) 
zijn ze soms massaal aanwezig. Er wordt geen speciaal bestrijdingsbeheer uitgevoerd: ze 
worden gemaaid samen met de andere vegetatie. 

 
 

 
Figuur 29: De moeraszone, sterkhouder van de biodiversiteit in het park. Op de voorgrond de poel, in 
het midden de rietkraag, belangrijk voor broedende rietvogels. Tussen de rietkraag en de hoog 
opschietende wilgen op de achtergrond bevindt zich een open plek met Grote-zeggen-vegetaties, met 
o.a. de Pluimzegge. 
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5. Bodem en hydrologie 
 
5.1. Bodemkaart 
 

Op de Bodemkaart van België (opgenomen een kleine halve eeuw geleden) (figuur 30) werd het 
grootste deel van het huidige park gekarteerd als vochtige tot natte klei. Dit is niet 
verwonderlijk, gezien de lage ligging vlakbij de Leie, die de “meersen” jaarlijks overspoelde en 
daarbij telkens een laagje alluvium achterliet. In het noordwestelijke deel van het huidige park, 
verderaf van de Leie en iets hoger gelegen, was een vochtige zandleembodem aanwezig. De 
noordoostelijke top van het park werd ingekleurd als bodem van antropogene oorsprong. Dit 
heeft vermoedelijk alles te maken met de uitbating van een huisvuilstort in deze buurt door de 
stad Wervik. 

 
5.2. Huidige bodemtoestand 
 

De toestand van de huidige bodem kan niet meer worden afgeleid uit de bodemkaart. Bij de 
rechttrekking van de Leie in 1991 werd op de plaats van het groenobject door het opwerpen van 
een ringdijk een kom gecreëerd, die gevuld werd met grond afkomstig van de graafwerken. De 
huidige toestand is dan ook volledig antropogeen. 
 
In het kader van het project ‘Technische Ondersteuning Bosuitbreiding’ (TOBU) voerde het 
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer in de zomer van 2005 een bodemonderzoek uit op de 
Balokken (Samyn & Pieters, 2005; zie bijlage 21). Hierbij werd op 79 punten in het park de 
textuur van de bodem bepaald. Hieruit blijkt dat de bodem in heel het park overwegend uit lichte 
tot zeer zware klei (E en U) bestaat. Vooral in de moeraszone domineert de zware klei. Lokaal is 
ook zandleem (L) vastgesteld. 
In de moeraszone werd een reductiehorizont vanaf ongeveer 60 cm diepte vastgesteld 
(drainageklasse e). Elders kon de drainageklasse niet bepaald worden. Er werd op geen enkel 
van de staalnamepunten profilering vastgesteld (profielklasse p). 
 
De huidige bodemtoestand is weergegeven in figuur 31. 
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Figuur 30: Bodemkaart van het plangebied 
 
 

111 



Deel C  Studie 
 

 
Figuur 33: Ligging van het voormalige huisvuilstort t.o.v. de begrenzing van het huidige park 
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Figuur 31: Geactualiseerde bodemkaart van het plangebied 
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Figuur 32: Kadastrale ligging van de vergunde percelen voor het huisvuilstort 
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5.3. Bodemvervuiling 
 

Zoals hiervoor werd aangehaald, werd op een terrein dat grotendeels binnen het huidige park 
valt, door de stad Wervik eertijds een huisvuilstort geëxploiteerd. De stad verkreeg hiervoor eind 
1970 van de Provincie West-Vlaanderen een vergunning op proef voor twee jaar, maar het stort 
zou reeds vroeger in gebruik zijn geweest. De begindatum is echter onbekend. In maart 1973 
werd de definitieve vergunning geweigerd, om reden van de sterk verwaarloosde toestand van 
de vuilnisbelt, het niet afdekken van het gestorte vuil en de daaruit voortkomende ongemakken 
zoals overlast door ratten, rookverspreiding en stank. 
De vergunning had betrekking op de percelen die in die tijd kadastraal bekend waren als Wervik 
1e afd., sectie D, nrs. 717, 718, 719, 719/2 en 720. In de praktijk werden de percelen 718, 719 en 
719/2, gelegen tegen de oude Leie, niet gebruikt. Daartegenover staat dat het dossier zoals 
bijgehouden bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) melding maakt van 
de percelen 710a, 716a, 717a en b, 718a, 719a en 720a, b, c, d en e. Dit echter zonder 
vermelding van welke percelen effectief in gebruik genomen zijn als stort. 
Figuur 32 geeft de kadastrale ligging weer van de vergunde percelen (volgens het 
vergunningsdossier van de stad Wervik) voor het huisvuilstort volgens het in die tijd geldende 
kadastraal plan. De gearceerde percelen zijn deze welke effectief als huisvuilstort in gebruik zijn 
genomen (bron: stad Wervik). 
 
Bij de rechttrekking van de Leie werd een deel van het huisvuilstort afgegraven voor het traject 
van de nieuwe Leie en de rest verdween wellicht onder de ophoging van de uitgegraven specie. 
Het is niet bekend hoe diep het huisvuilstort onder het huidige maaiveld van het park gelegen is. 
Aangezien een deel van het stort vergraven werd, kan het ook niet uitgesloten worden dat het 
vergraven huisvuil samen met de grondspecie over het park verspreid werd. Zodoende zijn er 
twee mogelijke vormen van bodemvervuiling: enerzijds de restanten van het stort onder het 
opgehoogde terrein en anderzijds het huisvuil dat eventueel vermengd werd met de opgespoten 
specie. Figuur 33 geeft de ligging van het voormalige stort weer ten opzichte van de huidige 
terreininrichting (alleen die percelen die volgens de stad Wervik effectief als huisvuilstort in 
gebruik zijn genomen zijn weergegeven). 
 
Naast een mogelijke bodemvervuiling door het huisvuilstort, dient er bij opgehoogde terreinen 
langs rivieren ook rekening gehouden te worden met vervuiling door baggerslib. Hoewel de 
ophoging in dit geval gebeurd is met infrastructuurspecie, is bij dergelijke grootschalige werken 
een lokale vermenging van deze specie met slib afkomstig van de rivierbodem meestal niet te 
vermijden. Dit slib kan vervuild zijn met zware metalen. Het Instituut voor Bosbouw en 
Wildbeheer (IBW) onderzocht in opdracht van de AWZ de bodems van opgehoogde terreinen, 
waarbij op het Balokkeneiland twee meetpunten werden bemonsterd. Eén meetpunt was 
gesitueerd in het park Balokken (meer bepaald nabij het pad L49/4), een tweede op de top van 
het eiland nabij de cafetaria (figuur 34). De staalname ging tot anderhalve meter diep. Er werden 
geen overschrijdingen van de VLAREBO-normen voor zware metalen vastgesteld (schrift. med. 
B. Vandecasteele). 

 
In het kader van het reeds vermelde TOBU-onderzoek van het IBW (Samyn & Pieters, 2005) 
werd dit onderzoek uitgebreid tot 79 staalnamepunten verspreid over het volledige park. Op elk 
staalnamepunt werd de bovenste bodemlaag van 30 cm onderzocht op de aanwezigheid van 
zeven zware metalen (arseen (As), cadmium (Cd), chroom (Cr), koper (Cu), nikkel (Ni), lood 
(Pb) en zink (Zn)). Op 14 van de 79 punten werden boringen tot 1 m diep uitgevoerd. Gezien de 
bestemming van het terrein als parkgebied is hier de bodemsaneringsnorm voor 
bestemmingstype 4 (recreatie) (BSN4) van toepassing. 

 
De As-, Cd-, Cr- en Zn-concentraties bleven steeds onder het verontreinigingscriterium. De 
BSN4 werd slechts op één punt overschreden, nl. voor Cu, en dit op een staalnamepunt tussen 
de moeraszone en de grote vijver. Het hoge klei- en kalkgehalte op die plaats zorgen er echter 

115 



Deel C  Studie 
 

voor een lage biobeschikbaarheid van dit metaal, zodat er geen reden tot bezorgdheid is. Verder 
onderzoek kan hier wel nuttig zijn (zie voorstel Samyn & Pieters, 2005: bemonstering van 
regenwormen, bladstalen van wilg en grauwe abeel, plaatsen van peilbuizen). 
 
Ter hoogte van het voormalige huisvuilstort werd nergens een overschrijding van het 
verontreinigingscriterium voor zware metalen vastgesteld. 
 
Voor meer details over de staalnames en de resultaten wordt verwezen naar Samyn & Pieters 
(2005).  

 
 
Figuur 34: Ligging van de meetpunten op het Balokkeneiland in functie van een beperkt 
bodemonderzoek van opgehoogde terreinen (opdracht: AWZ, uitvoering: IBW). De resultaten voor het 
staalnamepunt in het park zijn weergegeven (AW = achtergrondwaarde; BSN = 
Bodemsaneringsnorm) (bron kaart: IBW). 
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5.4. Hydrologie 
 

De hydrologie werd bij de bodemwerken voor de rechttrekking van de Leie eveneens sterk 
gewijzigd. Waar de laaggelegen meersen oorspronkelijk een nat kwelgebied waren, doorsneden 
met greppels voor de ontwatering, ligt het huidige niveau van het terrein 3 tot 10 meter hoger. 
De specie die in de kom opgespoten werd, bestond voor 60% uit water. De langzame 
ontwatering van deze specie gebeurde via stortkisten en buizen naar de oude Leie. Mettertijd 
werd vaste grond gevormd. In de zuidoostelijke, meest laaggelegen hoek van het gebied bleef 
een natte plek aanwezig. Deze werd plaatselijk verder uitgediept met de bedoeling een 
moeraszone te creëren. 

 
De dominantie van klei in de bodem heeft als gevolg dat de waterverzadigingstoestand sterk 
afhankelijk is van de recente hoeveelheid neerslag. In een periode met veel neerslag kunnen op 
verschillende plaatsen in het park drassige plekken voorkomen (als gevolg van het ontstaan van 
valse watertafels in de bodem). In droge periodes daarentegen ontstaan krimpscheuren door de 
lage hoeveelheid water in de bovenste bodemlaag. 
Over langere termijn gezien is de doorlaatbaarheid van de bodem goed. Er zijn geen plaatsen 
met continu stagnerend water, behalve de moeraszone en de vijver. Maar ook op deze plaatsen is 
de bodem behoorlijk goed doorlatend, waardoor het waterpeil in de vijver erg laag staat en de 
moeraszone verdroogt (zie punt 6). 
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6. Hydrografie 
 
6.1. Algemeen 
 

De waterpartijen van de Balokken liggen in het bekken van de Leie. Hun aantal is beperkt. Het 
gaat om een vijver en een moeraszone in het zuidelijk deel van het park die met elkaar zijn 
verbonden door een gracht. Daarnaast wordt het park aan de noordoostelijke en de westelijke 
zijde afgeboord door greppels aan de voet van het talud. Al deze waterpartijen zijn antropogeen. 
Als gevolg van de ophoging van het terrein is neerslag de enige bron van watertoevoer voor 
beide waterpartijen. Dit maakt dat het waterniveau afhankelijk is van de neerslaghoeveelheid en 
de evaporatie waardoor sterke peilschommelingen onvermijdelijk zijn. 
De ligging van de waterpartijen is terug te vinden op de algemene opmetingsplannen van het 
park (figuren 3 (V30), 4 (L45) en 6). 

 
6.2. Fysische kenmerken 
 

De vijver (V30/3) (figuur 35) werd gegraven net na de werken bij de rechttrekking van de Leie. 
De oever van de vijver is natuurlijk en vooral de zuidelijke oever bezit een goed ontwikkelde 
rietkraag. De helling van de oever is 45° (in het westen) of steiler. Hij is onbeschermd en vooral 
aan de noordkant gevoelig voor afkalving - zeker bij veelvuldige betreding. Rond de vijver zijn 
bomen en struiken aanwezig (zowel aangeplant als spontane opslag), wat de oever enigszins 
stabiliseert. Langs de westelijke oever is een slikzone aanwezig. In april 2005 stond het 
waterpeil in de vijver laag (minder dan een halve meter) en lag er veel zwerfvuil in. In de vijver 
zwemmen een aantal grote vissen, die vermoedelijk door onbekenden werden uitgezet. 

 
 

 
Figuur 35: De grote vijver 
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De moeraszone in het zuidoosten van het park (figuur 29) ontwikkelde zich spontaan in het 
laagst gelegen deel van het gebied en werd in die toestand behouden. Tijdens de 2de fase van de 
parkaanleg (1998) werd een deel van het moeras uitgediept waardoor een beperkte zone met 
permanent water ontstond. Deze kleine vijver (V30/5) heeft natuurlijke, onbeschermde oevers 
met een zeer zachte helling. De moeraszone toont verschillende stadia van verlanding. Rond de 
“poel” en in de gehele moeraszone is een goed ontwikkeld rietland aanwezig (V20/1-2) met 
Riet, Grote lisdodde en verspreide struiken en bomen. Verder zijn er ook slikzones met lage 
begroeiing die na regenbuien tijdelijk nat staan. 
 
Tussen de grote vijver en de moeraszone is een brede gracht gemaakt die beide waterpartijen 
met elkaar verbindt. Deze gracht (V30/1, 2, 4) is ongeveer 0,9 tot 1 m diep, 3,2 m breed en heeft 
natuurlijke oevers met een helling van ongeveer 30°. De oevers en de gracht zijn dicht begroeid 
met een goed ontwikkelde rietkraag en wilgenstruweel. Door de constructie van de buizen ter 
hoogte van zithoek 3 is de stroomrichting steeds van de grote vijver naar de moeraszone. Bij 
extreem hoog water in de grote vijver kan er water afvloeien naar de moeraszone, maar niet 
omgekeerd. Tussen april en juni 2005 stond de gracht grotendeels droog. 
 
 

 
Figuur 36: De gracht gezien vanaf zithoek 3 in de richting van de moeraszone. Het verloop van 
de gracht is herkenbaar door de rietkraag (op de foto naar links afbuigend). 

 
 
Aan de voet van het talud aan de noordelijke, noordoostelijke en westelijke zijde bevinden zich 
greppels die het afstromende water van het talud opvangen. De greppel aan de noordzijde 
(L45/2) is variabel in breedte (2,3 m tot 3 m) en diepte (0,9 tot 1,1 m), met oevers van 45° à 60°. 
De afstroomrichting van de greppel is onduidelijk en wellicht stagneert het water plaatselijk. Zo 
stond aan het westelijke uiteinde in april 2005 17 cm water, maar elders stond de greppel droog. 
Het beheer van deze greppel is in handen van W&Z. Over een deel van de lengte van de greppel 
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wordt deze geflankeerd door een houtkant van wilgen op de binnenste oever (kant van het park), 
die eveneens beheerd wordt door W&Z. In het voorjaar van 2005 was deze houtkant recent tot 
net boven de grond gekapt. 
De greppel aan de noordoostzijde van het park (L45/4) heeft ter hoogte van de duiker aan ingang 
1 een breedte van ongeveer 2,1 m en een diepte van ongeveer 0,8 m. De stroomrichting is 
onduidelijk. De buis onder ingang 1 zat half april 2005 ook grotendeels verstopt. In de greppel 
ter hoogte van de parking is Grote lisdodde dominant aanwezig. De greppel stond droog op 14 
april 2005, maar een week later bevatte hij 12 cm water. 
Langsheen de westelijke zijde van het park bevindt zich een greppel (L45/8) die het park scheidt 
van de aanpalende akker. Deze greppel is in het zuiden 1,5 m diep en 2,5 m breed, in het 
noorden 1 m diep en 2,7 m breed. De stroomrichting is naar het zuiden (oude Leie). De oevers 
zijn steil (60°). Eind april was de greppel in het noorden zompig, in het zuiden was 5 à 10 cm 
stromend water aanwezig en groeiden Riet en Grote Kattenstaart. 

 
6.3. Watervervuiling 
 

6.3.1. Waterkwaliteit in het park 
 

Voor de bepaling van de fysico-chemische waterkwaliteit werden een aantal 
schepmonsters genomen van de oppervlaktewaters in en om het park, meer bepaald van de 
grote vijver (V30/3), de poel in de moeraszone (V30/5) en de oude Leie-arm 
stroomafwaarts van het lozingspunt van de pigmentfabriek van Holliday Pigments 
International (figuur 37). Daarnaast zijn er ook gegevens beschikbaar van de Leie 
stroomafwaarts van de Balokken, t.h.v. de Leiebrug tussen Wervik en Wervicq-Sud 
(Brugstraat). De metingen op het laatstgenoemde meetpunt worden uitgevoerd door de 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (staalnamepunt 583000). 
 
Tabel 31 geeft de resultaten van de analyses weer. De staalnames werden uitgevoerd op 
14 juni 2005. Voor de Leie t.h.v. de Brugstraat worden de door de VMM gemeten 
waarden op 15 juni 2004  weergegeven, aangezien de gegevens voor dezelfde periode van 
2005 nog niet beschikbaar zijn. Als referentie wordt de door de VMM gehanteerde 
basiskwaliteitsnorm voor oppervlaktewaters weergegeven. Merk op dat de meetwaarden 
het resultaat zijn van eenmalige staalnames. Bepaalde parameters kunnen in de tijd 
schommelen (o.a. met het verloop van de seizoenen), zodat niet alle overschrijdingen met 
één staalname vastgesteld kunnen worden. Voor een beter beeld van de waterkwaliteit 
dient minstens een jaar rond maandelijks bemonsterd te worden. 
 
 

Tabel 31: Resultaten van de verschillende waterstaalnames in de parkvijvers en de aangrenzende Leie 
(nieuwe Leie en afgesneden meander). De waarden die de aangegeven normen overschrijden, zijn in 
vet aangeduid. 
 

Parameter Eenheid 
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Temperatuur (in situ) °C ≤ 25 °C ∆ 3 °C 17,1 19,5 19,1 21,6 
pH (in situ) Sörensen 6,5 ≤ pH ≤ 8,5 8,53 9,88 7,56 7,71 
Geleidbaarheid (20°C) µS/cm < 1000 µS/cm 553 1396 1548 1189 
Opgeloste zuurstof mg/L ≥ 5 mg/L 10,6 11,7 7,2 3,21 
Chemisch zuurstofverbruik mgO2/L < 30 mg/L 18 23 40 34 
Chloride mg/L < 200 mg/L 19 24 150 162 
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Nitriet mgNO2/L n.v.t. < 0,050 < 0,050 1,0 0,29 
Nitraat mgNO3/L n.v.t. < 0,20 < 0,20 4,6 1,10 
Nitraat + Nitriet mgN/L ≤ 10 mg/L < 0,25 < 0,25 5,6 1,39 
Ammoniakale stikstof mgN/L < 5 mg/L < 0,25 < 0,25 7,9 8,00 

Ortho-fosfaat mgPO4/L stilstaand: < 0,05 mg/L
stromend: < 0,3 mg/L < 0,15 < 0,15 10 1,80 

Totaal fosfor mg/L < 1 mg/L < 0,13 < 0,13 4,0 2,20 
(1) Besl. Vl. Reg. 21/10/1987 (B.S. 06/01/1988), gewijzigd bij Besluit Vlaamse Regering van 

1/06/1995 (B.S. 31/07/1995) 
(2) VMM-staalnamepunt 583000; staalname op 15/06/2004. 

 
 
Voor wat betreft de parameters temperatuur, chloridegehalte, nitraten en nitrieten, en 
totaal fosforgehalte wordt in geen van de gevallen de norm overschreden. Omdat de Leie 
afvalwater van de aangrenzende fabrieken te slikken krijgt, is het niet verwonderlijk dat 
sommige waarden duidelijk afwijken van deze die in de parkvijvers worden gevonden. 
Bovendien zijn de parkvijvers door de verhoogde ligging van het park enigszins gebufferd 
tegen mogelijke inspoeling van meststoffen vanuit het naastliggende landbouwgebied. Het 
verklaart waarom de vijvers in het park beduidend minder chloride, nitraat, nitriet en 
totale fosfor bevatten dan de Leie. Ook voor opgeloste zuurstof, chemisch 
zuurstofverbruik en ammoniakale stikstof scoren de vijvers in het park beter dan de Leie. 
De Leie voldoet niet aan de basiskwaliteitsnorm voor de drie laatstgenoemde parameters. 
De pH-waarde van alle geteste waters ligt betrekkelijk hoog (basische waters), maar voor 
de stilstaande waters in het park (vijver en poel) ligt deze bijzonder hoog. Vooral in de 
poel in de moeraszone is een hoge concentratie aan basische opgeloste stoffen aanwezig. 
Zowel een te hoge als een te lage pH-waarde kunnen biologische processen verstoren. Te 
hoge pH-waarden in stilstaande wateren zijn vaak een gevolg van algenbloei. Mogelijk 
ligt hierin een verklaring voor de gemeten waarden al moet erop worden gewezen dat pH 
grote (dagelijkse) schommelingen kan vertonen. 
De hoge geleidbaarheid gemeten in de poel in de moeraszone staat wellicht in verband 
met de aanwezigheid van basische ionen, wat ook aangetoond wordt door de hoge pH. 
Voor het gehalte aan ortho-fosfaat zijn twee verschillende normen van toepassing, al 
naargelang het beschouwde water stilstaand of stromend is. Dit eutrofiërende element kan, 
samen met stikstofverbindingen, algenbloei in de hand werken. De ortho-fosfaatgehaltes 
in de vijvers voldoen niet aan de norm voor stilstaand water, die in de Leie voldoen niet 
aan de norm voor stromend water. 
 

6.3.2. Evolutie van de waterkwaliteit van de Leie 
 

De evolutie van de waterkwaliteit van de Leie ter hoogte van Wervik is af te leiden uit de 
metingen die de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) reeds enige jaren uitvoert ter 
hoogte van de Leiebrug in het centrum van Wervik (meetpunt: 583000), dus 
stroomafwaarts de Balokken. Een veel gebruikte kwaliteitsindex die onderlinge 
vergelijking toelaat is de Prati-index, die berekend kan worden voor verschillende van de 
gemeten fysisch-chemische parameters. De VMM gebruikt de Prati-indexberekening voor 
zuurstofverzadiging. Zuurstof is noodzakelijk voor quasi alle leven in het water. Daarnaast 
wordt de waterkwaliteit ook bepaald aan de hand van de Belgische Biotische Index (BBI), 
een index die steunt op de aan- of afwezigheid en diversiteit van bepaalde 
verontreinigingsgevoelige macro-invertebraten. De BBI evalueert de kwaliteit van een 
waterloop als biotoop (incl. waterkolom, bodem, oevers, etc.) en over een langere 
tijdspanne dan een fysisch-chemische kwaliteitsbepaling. 
Voor de Leie ter hoogte van Wervik is een gestage verbetering van de waterkwaliteit 
merkbaar sinds het begin van de metingen. De Prati-index voor de zuurstofhuishouding 
bedroeg in 1990 nog 8,44 (‘zwaar verontreinigd’), maar daalde tot 2,93 (‘matig 
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verontreinigd’) in 2000. De laatste jaren is echter opnieuw een lichte achteruitgang 
(verhoging van de index) opgetekend tot een waarde van 4,43 (‘verontreinigd’) in 2004. 
Op dezelfde meetplaats geeft ook de BBI een lichte vooruitgang weer. In 1989 bedroeg de 
BBI slechts 1 (‘zeer slechte kwaliteit’). Vanaf dan ging het in stijgende lijn tot 5 (‘matige 
kwaliteit’) in 1993, waarna de index de volgende jaren bleef schommelen tussen 3 en 5 
(‘slechte tot matige kwaliteit’). In 2003 was de index 5. 
In 2001 werd voor dezelfde meetplaats ook de waterbodemkwaliteit bepaald op drie 
vlakken: 
• de fysisch-chemische kwaliteit was sterk afwijkend tot afwijkend t.o.v. de 

referentiewaarde; 
• de ecotoxicologische kwaliteitsbepaling gaf een acute impact op de testorganismen; 
• de biologische kwaliteit was slecht. 
De gegevens van de metingen van andere parameters en/of andere tijdstippen zijn 
raadpleegbaar op de website van de VMM (www.vmm.be). 

 
In het kader van het palingpolluentenmeetnet van het Instituut voor Bosbouw en 
Wildbeheer (IBW) werden in 2001 twee staalnames uitgevoerd op de nieuwe Leie 
ongeveer ter hoogte van de Briekenmolen. In totaal werden 11 palingen (Anguilla 
anguilla) geanalyseerd. De gehaltes aan PCB’s in de palingen waren sterk afwijkend t.o.v. 
de referentiewaarde en de gehaltes aan organochloorpesticiden licht tot sterk afwijkend, 
afhankelijk van het onderzochte pesticide. Alleen voor de zware metalen was het beeld 
iets rooskleuriger: de gehaltes varieerden van ‘niet afwijkend’ voor cadmium (Cd) en zink 
(Zn), over ‘licht afwijkend’ voor kwik (Hg), koper (Cu) en arseen (As) tot ‘afwijkend’ 
voor nikkel (Ni), lood (Pb) en seleen (Se) (Goemans et al., 2003), maar waren nooit ‘sterk 
afwijkend’. 
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Figuur 37: Ligging van de staalnamepunten voor de waterkwaliteitsbepaling 
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7. Reliëf 
 
 
Het huidige reliëf van het gebied verschilt sterk van het oorspronkelijke, als gevolg van de ophoging 
van het terrein. De hoogte van het terrein varieert van iets minder dan 16 m in de diepste delen van de 
moeraszone, tot net boven 23 m op het hoogste punt (figuur 38). Dit betekent een ophoging van 3 à 10 
meter ten opzichte van het oorspronkelijke meersenniveau. 
Rondom het gebied is een talud aanwezig. De voet van het talud aan de oost-, zuid- en westrand van 
het park bevindt zich hier op 13 à 13,5 m en ligt op gelijke hoogte met het jaagpad. Vanaf hier klimt 
het talud steil omhoog naar een hoogte van 16 à 19 m, waarna het overgaat in een zacht glooiend 
terrein met diverse hoogten en laagten. De noordrand van het park is het verst verwijderd van de 
oorspronkelijke loop van de Leie, en bijgevolg van oorsprong hoger gelegen. Het jaagpad langs de 
nieuwe Leie ligt er op ongeveer 14,5 m. Vanaf deze hoogte stijgt het talud veel geleidelijker tot de 
gemiddelde hoogte van het terrein. 
In de noordelijke helft van het gebied bevindt zich een hoger gelegen rug boven de 19 m, die in het 
noordwesten stijgt tot het hoogste punt van het park - op 23 m hoogte. De zuidelijke helft van het park 
ligt grotendeels onder 18 m hoogte. Het laagste punt is de moeraszone die alsnog op een hoogte tussen 
16 en 17 m ligt. 
 
 
 
 

8. Milieukwaliteit 
 
 
De milieubelasting van het park wordt door de beheerders zo klein mogelijk gehouden. Pesticiden 
worden helemaal niet gebruikt. Groenafval ontstaat alleen op de hooilanden, waar het maaisel wordt 
afgevoerd. Dit gebeurt door derden, i.c. een landbouwer, die het hooi gebruikt als wintervoedsel voor 
zijn dieren. De vele distels verlagen de kwaliteit van dit hooi. 
De industrie die aanwezig is op de Franse oever van de Leie veroorzaakt geluidsoverlast voor de 
parkbezoekers en de in het park aanwezige fauna. 
 
Voor de aspecten bodem- en watervervuiling wordt verwezen naar de respectievelijke hoofdstukken 5 
en 6. 
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Figuur 38: Digitaal hoogtemodel van het plangebied 
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9. Omgeving 
 
9.1. Landschappelijke opbouw van het park 
 

Vanaf de ontwerpfase van het park is steeds de kaart getrokken van zachte recreatie in een 
natuurrijke omgeving. Bij de aanleg van het park werd dankbaar gebruik gemaakt van de 
glooiende oppervlakken om tot een gevarieerd landschap te komen waarin hagen, alleenstaande 
bomen en grotere groepen bosplantsoen het landschapsbeeld bepalen. In sommige delen van het 
park staat een natuurlijke ontwikkeling voorop, zo b.v. in de zone rond en in de vijver en in de 
moeraszone. Het plan voor de paden doorheen het gebied werd zo opgevat dat de hoofdassen 
van het park een zicht geven op de omringende monumenten, nl. de St.-Medarduskerk (richting: 
noordoost), de kerk van Wervicq-Sud (richting: oost) en de Briekenmolen (richting: noord) 
(figuur 19). Langs de zuidzijde van het park zijn de schoorstenen van oude industriegebouwen 
op de Franse oever te zien als getuigen van de industriële geschiedenis van de streek. Doorheen 
de moeraszone werd een knuppelpad aangelegd zodat de bezoeker van dichtbij de verschillende 
verlandingsstadia van het moeras kan bekijken (figuur 21). 

 
9.2. Ruimtegebruik in de nabije omgeving 
 

Het ruimtegebruik rond de Balokken is zeer divers, en omvat zowel agrarische, stedelijke als 
industriële elementen. De open ruimte is beperkt. Het park zit geklemd in het stedelijk gebied 
dat deels een woonfunctie en deels een economische functie heeft. 
De schaarse open ruimte situeert zich hoofdzakelijk ten westen van het park - op de 
aangrenzende gronden van het eiland. Deze zijn in landbouwgebruik. Het betreft zowel 
weilanden als akkers. Nog verder naar het westen, richting Komen-Waasten, zijn aan beide 
zijden van de Leie nog enkele weilanden te vinden - restanten van de Leiemeersen. 
Ten noorden van het park, op de linkeroever van de nieuwe Leie, bevindt zich de stadskern van 
Wervik, waarop verschillende nieuwbouwwijken aansluiten (o.a. Hansbekestraat). Langs de 
N515 van Wervik naar Komen is lintbebouwing aanwezig. 
Het zicht vanaf het park naar het zuiden wordt gedomineerd door de industriële bebouwing op 
de Franse oever van de Leie. Enkele hoge schouwen zijn opvallend aanwezig en zijn haast 
overal in het park goed zichtbaar (figuur 18). Achter de industriegebouwen ligt de woonkern van 
Wervicq-Sud. Het blijft de intentie van de beheerders om aan de zuidkant van het park een 
groenscherm te creëren door aanplanting van streekeigen bomen en heesters. 

 
9.3. Recreatief aanbod in de omgeving 
 

9.3.1. Briekenmolen en Tabaksmuseum 
 
De Briekenmolen (Koestraat 63 te Wervik) is een bakstenen stellingmolen uit 1800, met 
o.a. twee koppels pletstenen, drie koppels maalstenen en een haverpletter. De molen is 
maalvaardig. Aan de molen grenst het gebouw waarin het Tabaksmuseum is 
ondergebracht. Alle facetten van de rijke tabakscultuur worden er op luisterrijke wijze 
geïllustreerd. Aan de andere kant van de molen bevindt zich het Tabakscentrum, dat de 
belangen van de tabaksplanters behartigt en ijvert voor de kwaliteitsverbetering van de 
teelt. De streek van Wervik levert nog steeds meer dan 95% van de Belgische teelt. 
De tuin van het Tabaksmuseum is ingericht als kruidentuin. Bij de kruiden zijn 
naambordjes voorzien, maar er wordt geen informatie gegeven over het gebruik van de 
kruiden. 
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9.3.2. Domein Oosthove 
 
Het Stedelijk Domein Oosthove is een recreatiedomein met een oppervlakte van ongeveer 
3 ha, waarin naast een klein park vooral sport- en speelvoorzieningen (o.a. sportvelden, 
zwembad, kleuterspeeltuin) aanwezig zijn. Het domein is in de eerste plaats gericht op de 
inwoners van de stad Wervik. 
 

9.3.3. Toeristische routes 
 
Verschillende toeristische routes doen het grondgebied van Wervik aan (figuur 39). Geen 
enkele echter passeert langs of doorheen de Balokken. Dit is niet verwonderlijk, gezien de 
(voorlopig) beperkte toegangsmogelijkheden tot het eiland. 
De Tabaksroute kan in de toekomst wel van belang worden voor het park. Deze fietsroute 
van 45 km verkent de tabaksstreek rond Wervik en Zonnebeke. Start- en eindplaats van de 
route is het Tabaksmuseum op de linkeroever van de nieuwe Leie. Via de nieuwe 
Molenbrug wordt het in de toekomst voor fietsers en voetgangers gemakkelijk om zich 
van hieruit naar het park te begeven. 
De Leievalleifietsroute is een fietsroute die van Wervik tot Waregem de Leievallei verkent 
via de jaagpaden. De route start in Wervik aan de Balokkenbrug en volgt het jaagpad langs 
de linkeroever van de nieuwe Leie naar het noordoosten. Deze route wordt niet meer 
gepromoot bij de toeristische diensten en de bewegwijzering ervan is verwijderd. 
In de plaats daarvan wordt gewerkt aan een fietsroutenetwerk voor de provincie West-
Vlaanderen, waarbij men van knooppunt naar knooppunt fietst en zelf zijn route kan 
uitstippelen. Een deel van dit netwerk, in de regio Kortrijk, werd begin juli 2005 
opengesteld. Te Wervik is er een knooppunt (nr. 54) ter hoogte van de aansluiting van de 
Akademiestraat op het jaagpad. Van hieruit kan men het jaagpad langs de linkeroever van 
de Leie in beide richtingen volgen, naar het oosten richting Menen en naar het westen 
richting Komen-Waasten, waar men aansluiting krijgt op het fietsroutenetwerk van de 
Westhoek (via de spoorlijn en het oud kanaal Ieper-Komen) of op RAVel1, een traject van 
trage wegen (‘Réseau Autonome de Voies Lentes’) van de Waalse overheid. Vanuit 
knooppunt 54 te Wervik kan men ook naar het noorden fietsen naar knooppunt 43 te 
Kruiseke. 
Wervik wordt ook aangedaan door het netwerk van de ‘Vlaanderen Fietsroute’, meer 
bepaald de Landelijke Fietsroute nr. 6 (Diksmuide – Kanne). Dit fietsnetwerk voor lange 
afstanden doorkruist geheel Vlaanderen via meer dan 1.600 km aan bewegwijzerde routes. 
Langs de routes zijn op verschillende plaatsen trekkershutten voorzien. De trekkershutten 
op de punt van het Balokkeneiland maken deel uit van dit netwerk. 
 
Wanneer in de toekomst het eiland de Balokken beter bereikbaar wordt door de realisatie 
van de voetgangersbruggen, zou het park de Balokken kunnen aangedaan worden door 
een nieuw te realiseren lusvormige wandelroute die de beide ‘Werviks’ met elkaar 
verbindt en langs de bezienswaardigheden van beide gemeenten leidt. Deze route zou de 
Leie tweemaal kruisen, een eerste maal via de Leiebrug in het centrum van Wervik en een 
tweede maal via de Balokken met zijn voetgangersbruggen. 

 
9.3.4. Parc Dalle-Dumont (Wervicq-Sud) 

 
Buiten Wervik, maar op geringe afstand van de Balokken en met een vergelijkbare 
functie, ligt het Parc Dalle-Dumont. Het is een vroeger kasteelpark van 13 ha, genoemd 
naar de familie Dalle-Dumont, de voormalige eigenaars, op de noordhelling van ‘La 
Montagne’ – een heuvel van 58 m hoog die Wervicq-sud flankeert in het zuiden. 
Tegenwoordig is het een recreatiepark in eigendom van de gemeente. Het bevat o.a. een 
kasteel uit 1910 met bijhorende tuinen, een visvijver en een bosgedeelte. Het park 
herbergt ook een museum van oude ambachten en werktuigen, het ‘Musée des Petits 
Métiers de la Ferme’ in de ‘Fermette Dalle-Dumont’ (Rue de Linselles, Wervicq-Sud). 
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Figuur 39: Recreatieve routes in de omgeving van het park 
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9.4. Biotische structuur 
 

Het park Balokken kan gesitueerd worden in een ruimere context van groengebieden in de buurt 
of iets verderaf. De Leie vormt hierbij een belangrijke lineaire verbinding tussen enkele van 
deze gebieden. 

 
9.4.1. Omgeving Hof Ter Walle en westelijke helft van het eiland 
 

Naast het park de Balokken ligt op het eiland een tiental hectaren grond, die momenteel 
nog in gebruik is als landbouwgrond (akkers en weilanden) (figuur 40). Volgens de 
Biologische Waarderingskaart gaat het hier om akkers op lemige en kleiige bodem 
(biologisch minder waardevol), soortenarme permanente cultuurgraslanden en een talud. 
De laatste twee vormen een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle 
elementen (figuur 25). Op het gewestplan is de bestemming van deze gronden parkgebied 
(figuur 7). Aansluitend op het bestaande park zouden deze gronden in de toekomst best 
eveneens voor zachte recreatie worden ingericht. Op de huidige akkers kan b.v. een 
bosaanplant gebeuren met een sociaal-recreatieve functie (b.v. speelbos) (zoals 
gesuggereerd in Mens & Ruimte, 1996). Rond de hoeve kunnen de nog aanwezige 
natuurwaarden in het kleine restant van laaggelegen Leiemeersen hersteld worden. 
De hoeve ‘Hof Ter Walle’ wordt reeds vermeld op de Ferrariskaart (ca. 1775), maar de 
huidige hoevegebouwen zijn van recentere datum. Ze staan momenteel leeg. Als 
mogelijke nieuwe functie-invulling van de gebouwen wordt soms gedacht aan een 
natuureducatief centrum (cf. Feryn, 1996; Maertens, z.d.). 

 
 

 
Figuur 40: De restanten van de Leiemeersen aan de hoeve ‘Hof Ter Walle’. 
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9.4.2. Vallei Hoge Plankebeek-Kapellebeek 
 

Langs de oever van de Hoge Plankebeek (ook wel Kapellebeek genoemd) werd een 
wandelverbinding gecreëerd tussen de stadskern van Wervik en het buitengebied. Het is 
tevens een verbinding tussen de oude en de nieuwe begraafplaats. Het pad is ongeveer 850 
m lang. 
In dit project werd gestreefd naar een herstel van de potentiële natuurwaarden. In de 
beekvallei zijn diverse gradiënten aanwezig, zoals van droog naar zeer vochtig, van 
schaduwrijk naar licht. Ook zijn er uitgesproken reliëfverschillen. Poelen, graslanden, 
houtkanten, knotwilgenrijen, enz. werden er hersteld. De nieuwe aanplantingen werden in 
hoofdzaak uitgevoerd met inheems plantgoed. 
Deze realisatie van de stad Wervik werd in 2001 bekroond met een prijs voor het 
‘Harmonisch Park- en Groenbeheer’, uitgereikt door de AMINAL-afdeling Bos & Groen. 
De nieuwe parkbegraafplaats, ontworpen volgens een origineel concept, ligt nabij de 
monding van de Hoge Plankebeek in de Leie. 

 
9.4.3. Laag-Vlaanderen en het nabijgelegen slibstort 

 
Het gebied Laag-Vlaanderen is één van de grootste en best bewaarde restanten van de 
oorspronkelijke Leiemeersen in West-Vlaanderen. Het ligt op het grondgebied van 
Wervik – in vogelvlucht ongeveer 3 km van de Balokken. Net als de twee volgende 
gebieden is het met de Balokken verbonden door de langgerekte Leievallei. 
Oorspronkelijk waren de Leiemeersen hier veel breder, maar bij de rechttrekking van de 
Leie werd ongeveer een kwart van het gebied afgegraven voor de constructie van de 
nieuwe Leiebedding. Op het eiland dat tussen de nieuwe en oude Leie ontstond, werd net 
als op de Balokken een slibstort ingericht, dat momenteel nog steeds wordt gebruikt. 
De meersen van Laag-Vlaanderen vormen het hoofdproject van het gebiedsgericht 
gemeentelijk natuurontwikkelingsbeleid van de stad Wervik (Feryn, 1996). Geplande 
acties zijn de aankoop van het gebied, het herstel van kleine landschapselementen (poelen, 
knotwilgenrijen,…), een heroriëntatie van de waterhuishouding gericht op het vernatten 
van het gebied en de aanleg van een natuureducatief wandelpad. 
Tot nog toe werden twee beheerovereenkomsten afgesloten met landbouwers die voorzien 
in enkele aanplantingen, het uitgraven van een poel en het vernatten van een perceel in 
functie van de botanische waarde. Deze overeenkomsten voor vijf jaar lopen af in 2005. 
Waarschijnlijk zal slechts één van de twee worden vernieuwd (mond. med. C. 
Dewanckel). 

 
9.4.4. Les Bas-Prés (of Parc des Prés de la Lys) (Komen-Waasten) 

 
Het gebied Les Bas-Prés is net als Laag-Vlaanderen een restant van de oorspronkelijke 
Leiemeersen. Het bevindt zich op de linkeroever van de Leie - net stroomafwaarts van 
Komen en vlakbij het stadscentrum van Komen. Het is een nat meersengebied, 
doortrokken door sloten met rietkragen, waarlangs rijen knotwilgen of populieren groeien. 
Het gebied herbergt nog relicten van de botanische en faunistische waarden van de 
vroegere Leiemeersen. 

 
9.4.5. Le Vert Digue (Neerwaasten) 

 
Net als de Balokken is Le Vert Digue een opgehoogd terrein op een eiland tussen de oude 
en de nieuwe Leie, ontstaan bij de rechttrekking van de Leie. Het ligt ongeveer 5 km 
stroomopwaarts van de Balokken en is ongeveer 24 ha groot. Voor het grootste deel is het 
spontaan begroeid door wilgen. 

 

131 



Deel C  Studie 
 

9.5. Biotische structuur van de ruimere omgeving 
 

Het park de Balokken ligt in één van de natuurarmste regio’s van Vlaanderen. De Leievallei is 
een sterk verstedelijkte vallei, waarvan het oorspronkelijk karakter sterk is aangetast en voor het 
merendeel verloren ging (Econnection, 2002). De Kortrijkse regio ten oosten van Wervik kende 
na de Tweede Wereldoorlog een sterke economische bloei (o.a. door de textielnijverheid) en een 
intensifiëring van de landbouw op de schaars wordende open ruimte. Dit ging ten koste van veel 
landschappelijke en natuurlijke waarden. De bossen en natuurreservaten zijn er klein en sterk 
versnipperd. De Provincie West-Vlaanderen bouwt in de regio twee groenpolen uit als 
provinciaal domein (Bergelen te Gullegem-Wevelgem en de Gavers te Harelbeke-Deerlijk) om 
tegemoet te komen aan de nood aan ruimte voor zachte recreatie voor de bewoners van de regio. 
Beide gebieden zijn ontstaan als zandwinningsputten ten behoeve van de aanleg van 
autosnelwegen. De Vlaamse overheid stimuleert de uitbouw van het Preshoekbos te Menen en 
Kortrijk als stadsrandbos voor Kortrijk. 

 
De regio van Ieper en het Heuvelland situeert zich ten westen van Wervik. Deze heuvelachtige 
streek, die de waterscheiding vormt tussen de bekkens van de Leie en de IJzer, heeft in 
tegenstelling tot de Kortrijkse regio haar kleinschalig karakter grotendeels behouden. Nochtans 
zijn ook hier kleine landschapselementen in een ijltempo verdwenen en de aanwezige 
bosrestanten zijn klein en versnipperd. Doch de verstedelijking is er beperkter gebleven dan in 
de omgeving van Kortrijk. Groenpolen voor zachte recreatievormen, die worden uitgebaat door 
de Provincie West-Vlaanderen, zijn de Palingbeek en de Gasthuisbossen te Zillebeke (Ieper) en 
de Kemmelberg te Kemmel (Heuvelland). 

 
Te Ploegsteert (Komen-Waasten), in het Waalse landsgedeelte op 15 km ten zuidwesten van 
Wervik, liggen enkele belangrijke natuurgebieden: het Bois de Ploegsteert, één van de grootste 
aaneengesloten boscomplexen van de regio, en de Kleiputten van Ploegsteert. Beide gebieden 
zijn, samen met Le Vert Digue (zie hoger), door de Waalse overheid voorgesteld als 
Natura2000-site in uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijnen, onder de naam ‘Vallée de la 
Lys’, met een totale oppervlakte van 411 ha. Criteria voor de aanduiding hiervan zijn het belang 
van de kleiputten als halte voor trekvogels, de aanwezigheid van zeldzame broedvogels (o.a. 
Blauwborst) en de Kamsalamander en het voorkomen van enkele waardevolle bostypes in het 
Bois de Ploegsteert. 

 
Natuur- en groengebieden langs de Franse zijde van de grens ontbreken grotendeels. De 
aanwezigheid van de grootstedelijke regio Lille-Métropole (Lille, Roubaix, Tourcoing) op zo’n 
20 km ten zuiden en zuidoosten van Wervik levert een vergelijkbare situatie als in België op. Er 
werden door de Franse overheid in deze streek geen sites voorgedragen als Natura2000-site. 
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D. Waardering 
 
 

1. Krachtlijnen en aanknopingspunten 
 
De Balokken is een jong park. Niettegenstaande het concept vastligt, is het nog kneedbaar en kan het 
in verscheidene richtingen evolueren. Dat betekent dat bestaande concepten gemakkelijk kunnen 
worden aangepast, bijgeschaafd of aangevuld. Een deel van deze evolutie zal worden gestuurd door 
spontane ontwikkelingsprocessen die door abiotische factoren worden bepaald. Dit geldt zeker voor de 
natuurlijke parkzones, die in een geheel andere richting evolueren dan gewenst. De verdroging van de 
moeraszone is hiervan het beste voorbeeld. Tegelijk zullen kunstmatige ingrepen nodig zijn om 
elementen die verloren gaan of het minder goed doen te herstellen of door andere - nieuwe elementen - 
te vervangen. 
 
De omgeving van het park speelt in deze evenwel een evenwaardige rol, waardoor ook moet worden 
nagedacht over een intieme verweving van het park met het stedelijk weefsel alsook met de Leievallei. 
Er moeten daarbij vragen worden gesteld over de noodzaak van een aantal “harde” structuren die het 
landschapsbeeld bepalen, zoals de brede, verharde jaagpaden langsheen de nieuwe en de oude Leie. 
 
Tabel 32 geeft een overzicht van de elementen en structuren waaraan de toekomstige 
gebiedsontwikkeling kan worden opgehangen.  
 
 
Tabel 32: Waardevolle parkelementen en –structuren en aanknopingspunten. 
 
Ruimtelijk 
 Eiland omgrensd door een oude en een nieuwe Leiearm. 
 Scharnierpunt in de grensstreek (Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk). 
 Ligging in de Leievallei. 
 Uitbreidingsmogelijkheden naar aangrenzende deel van de Leievallei. 
 Zeldzame groene open ruimte in een sterk verstedelijkte regio. 
 Aansluiting op stedelijke kernen, woonwijken en bedrijventerreinen. 

 
Structureel 
 Grote verscheidenheid aan terreinstructuren en –typen op een relatief kleine oppervlakte. 
 Aanpasbaarheid terreinstructuur zonder beschadiging van bodemstructuur of verlies aan 

geologische waarden. 
 Boeiende structuurelementen in dit geval de moeraszone en de langgerekte vijver. 
 Reliëflijnen en verhoogde ligging in vallei. 

 
Cultuurhistorisch 
 Zichtlijnen op historische gebouwen in Wervik en Wervicq-Sud. 
 Structuur ontstaan uit de ontwikkeling van de Leie. 
 Confrontatie met oud industrieel erfgoed. 

 
Toeristisch en recreatief 
 Afwisseling van parkelementen. 
 Aansluiting op toeristische attractie (Tabaksmuseum) en cultuurhistorische bezienswaardigheden. 
 Aanwezigheid van ontvangstaccommodatie (gedeelte in beheer van stad Wervik). 
 Binding met het water. 
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 Ruimte en attractieve elementen voor spelactiviteiten. 
 Binding met de stedelijke omgeving. 
 Aansluiting op scholen en lokalen van jeugdverenigingen. 

 
Ecologisch 
 Hoge potenties voor ontwikkeling van nieuwe ecologische waarden. 
 Aanwezigheid van bijzondere en zeldzame diersoorten, waaronder rode lijstsoorten en soorten van 

de habitatrichtlijn. 
 Hoge binding van bijzondere soorten met graslanden en heggen. 
 Verbindingsfunctie van de bermen en oevers voor soorten en de functie van het park als 

ecologische stapsteen  in de Leievallei. 
 
Educatief 
 Vele mogelijkheden voor educatieve activiteiten en uitbouw van educatieve infrastructuur en dit 

niet alleen op het vlak van natuur en milieu maar evenzeer op het gebied van landschap, 
ruimtelijke ontwikkeling als landbouweconomisch (tabaksteelt). 

 
Toezicht 
 Afsluitbaarheid van het eiland. 
 Controlemogelijkheid toegangen. 

 
 

2. Kansen en knelpunten 
 
Uit de analyse van de abiotische en biotische gegevens en van de landschappelijke aspecten evenals uit 
de evaluatie van standpunten inzake gebiedsbeleving en parkgebruik zijn elementen afgeleid die de 
toekomstige ontwikkeling van het park (kunnen) dragen ofwel hypothekeren. Tabellen 33 en 34 geven 
een overzicht van deze aspecten en geven aan in welke mate ze doorwegen. 
 
Uitgaande van de kansen en knelpunten en van de mogelijke oplossingen die worden aangedragen 
worden de volgende krijtlijnen voor de Balokken getrokken: 
 

 Uitbouw van een stedelijke groenpool voor zachte recreatie en verpozing die verweven wordt 
met het stedelijk gebied (althans langs Belgische zijde) en de Leievallei en die tevens leidt 
naar andere recreatieve of culturele attractiepolen. 

 Verhoogde betrokkenheid van de omwonenden (voornamelijk vanuit Wervik en Wervicq-Sud) 
en van andere personen die rondom het gebied actief zijn (voornamelijk op de 
bedrijventerreinen langs Franse zijde Wervicq-Sud en Comines). Creëren van een stedelijke 
ontmoetingsplaats en versterken horecagebeuren rondom het park. 

 Regelmatig en opbouwend overleg tussen de betrokkenen – vooral op beleidsmatig vlak – in 
functie van een verhoogd en verbeterd toezicht, de in- en doorstroming van parkbezoekers, de 
landschappelijke inkleding en verweving en de uitbouw van een grensoverschrijdende en 
centraal gelegen stedelijke groenstructuur. Mogelijke overlegniveaus zijn: 
 de toezichthoudende en controlerende diensten (politioneel niveau) betreffende toezicht en 

controle op het parkgebruik; 
 de parkbeherende diensten betreffende het onderhoud, het gebruik en de uitbouw van de 

parkinfrastructuur en de afstemming van de beide parkentiteiten op elkaar; 
 de gemeenten Wervik, Wervicq-Sud, Comines en Komen-Waasten betreffende de 

promotie en het gebruik van het park als stedelijke groenpool; 
 de waterbeheerders betreffende de afstemming van het water- en oeverbeheer op de noden 

van het park en voor het behoud en de versterking van ecologische corridors; 
 de provincie en de toeristische diensten betreffende de aansluiting van het park op het 

provinciaal recreatief netwerk en de koppeling aan toeristische activiteiten. 

134 



Deel D  Waardering 
 

 Gebiedsidentiteit toekennen door ontwikkeling van een gebiedseigen parkbeeld, een duidelijke 
leesbaarheid van het parklandschap, het duidelijk aangeven van de gebruiksmogelijkheden en 
-beperkingen en de geleiding van bezoekers naar boeiende plekjes. 

 Duidelijke identificatie van de parkbeheerder(s) (= gezicht geven) en verbeterd toezicht op het 
parkgebruik. Dit dient tevens het – grotendeels subjectieve – onveiligheidsgevoel weg te 
nemen. 

 Opname in het stedelijk weefsel. Creëren van een wisselwerking tussen activiteiten in het 
stedelijk gebied en rondom het parkgebied  in het bijzonder. Vooral het Tabaksmuseum biedt 
in deze vele mogelijkheden. 

 Het aanmoedigen van institutionele organisaties (o.m. scholen) en jeugdgroepen om meer 
gebruik te maken van het park voor educatieve en spelactiviteiten. 

 Landschappelijke integratie van visueel storende elementen en creëren van parkportalen en 
groenassen – dit zijn op het park aansluitende groenstructuren naar het stedelijk gebied. Deze 
kunnen ook dienen om stadslandschappelijke accenten/toetsen te leggen (cfr. dreef in het 
verlengde van St.-Medarduskerk). 

 Behoud en ontwikkeling van gebiedseigen natuur- en landschapswaarden overeenkomstig de 
abiotische ontwikkelingsmogelijkheden (en niet omgekeerd), maar met aandacht voor de reeds 
aanwezige waarden (o.a. rijke dagvlinderfauna). De in het gebied aanwezige rode lijstsoorten 
kunnen bepaalde ontwikkelingsprocessen aansturen, zoals een ecologisch georiënteerd 
graslandbeheer voor o.a. bruin blauwtje en patrijs, kleinschalige rietlanden voor blauwborst, 
(slee)doornstruwelen voor sleedoornpage en poelen voor kamsalamander. De variatie aan 
mogelijke natuurontwikkelingen pleit ook voor een verweving van en geleidelijke overgangen 
tussen natuur- en parkelementen. 

 Uitbreiding van het park tot de totaliteit van het eiland en bekijken van de mogelijkheden voor 
inschakeling van de in het gebied aanwezige infrastructuur (o.a. oude hoeve) en de versterking 
of het herstel van natuur- en landschapsstructuren (o.a. natte en open valleikarakter). 

 Versterkte binding met de Leie door het wegwerken van de strakke overgangen en bruuske 
grenslijnen. 

 
Aan een aantal noden werd inmiddels tegemoetgekomen. Als voorbeeld kan de bestemmingswijziging 
van het park middels een aan de noden van het gebied aangepast BPA worden vernoemd en de 
verbeterde bereikbaarheid van het gebied door de (geplande) bouw van voetgangers- en fietsbruggen. 
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Tabel 33: Kansen. 
 
KANSEN TOELICHTING 
 afwisseling van natuurlijke en kunstmatige 
parkelementen 
 

 de strakke en bruuske overgang tussen beide wordt 
momenteel als een tekortkoming aanzien  

 veelzijdige abiotiek  de antropogeen beïnvloede abiotiek levert ook een aantal 
beperkingen op; 
 ongekende invloeden (vooral op het vlak van bodem en 
hydrologie) maken gebiedsontwikkelingen 
onvoorspelbaar 

 uitbreidingsmogelijkheden naar aangrenzend 
valleigebied 
 

 onder de voorwaarde dat de gronden kunnen verworven 
worden 

 nabijheid stadskernen Wervik en Wervicq-Sud  onder de voorwaarde van een betere toegankelijkheid en 
bereikbaarheid  vanuit de kernen 
 

 relatie met stedelijk cultuurhistorisch patrimonium 
 

 hoofdzakelijk visueel 

 aansluiting op Tabaksmuseum en stedelijke kern(en)
 

  

 onderdeel Leievallei 
 

 evenwel landschappelijk atypisch voor de vallei 

 mogelijkheden voor watersportactiviteiten op Leie 
 

 beperkte infrastructuur 

 aanwezigheid horeca en toeristische 
voorzieningen/attractiepolen in en rond het park 
 

 uitbreidingsmogelijkheden in westelijk gedeelte (oude 
hoevegebouwen) 

 aanwezigheid rode lijstsoorten  populatiestudie gewenst alvorens gerichte acties voor 
specifieke soorten (o.a. kamsalamander) worden 
genomen 

 biologisch waardevolle en recreatief attractieve 
moeraszone 
 

 natuurlijke successie doet afbreuk aan oorspronkelijke 
waarde en moet worden hersteld of elders gecompenseerd

 hoge ecologische potenties voor insecten (o.a. 
dagvlinders) 
 

 te verhogen door ecologisch graslandbeheer 

 kneedbaarheid gebiedsevolutie (jong park) 
 

  

 uitgebreide en gevarieerde padenstructuur 
 

 noodzaak regelmatig onderhoud en herstel 

 goede externe bewegwijzering 
 

 uit te breiden langs Franse zijde 

 goede bereikbaarheid voor gemotoriseerde 
bezoekers 
 

 (voorlopig) beperkt tot Belgische zijde 

 planologische beveiliging en ondersteuning 
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Tabel 34: Knelpunten. 
 
KNELPUNTEN TOELICHTING OMBUIGBAAR DOOR 
 geïndustrialiseerde rand  vooral langs Franse zijde: dit beperkt mogelijkheden voor 

gericht ingrijpen op initiatief Vlaams gewest of stad Wervik 
 schermgroen 

 ligging in het grensgebied  beperkte bevoegdheden inzake toezicht en optreden tegen 
overtredingen; 
landschappelijke omkadering afhankelijk van initiatieven langs 

Franse en/of Waalse zijde; 
 versnipperde bevoegdheden, o.a. twee beheerders Grensleie, 
politioneel toezicht; 

 overleg en samenwerking met verantwoordelijken langs 
Waalse en Franse zijde 

 toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers  voetgangers- en fietsbruggen gepland  aanleg voetgangers- en fietsbruggen 
 oneigenlijk gebruik van het gebied  onduidelijkheid omtrent precieze aard en impact;  verhoogd toezicht en controle 
 veiligheidsgevoel en vandalisme  zie ook “oneigenlijk gebruik” hiervoor; 

 subjectief onveiligheidsgevoel; 
 verhoogd toezicht en controle;  
 snel herstel van beschadigingen 

 slechte interne geleiding   plattegrond; informatieborden; 
 bewegwijzering 

 strakke terreinstructuren   diversificatie bos- en graslandbeheer 
 verdroging en verruiging moeraszone  gevolg van natuurlijke successie en van een antropogene, 

tijdelijk ecologisch gunstige uitgangssituatie; 
 kunstmatige watertoevoer; 
 kap- en maaibeheer 

 gebrekkige relatie met Leie aanwezigheid jaagpaden tussen park en Leie draagt mee bij tot 
strakke afscheiding; 

 westelijke uitbreiding parkgebied; 
 inrichting oude Leiemeander 

 geïsoleerde ligging in de stedelijke rand  eigen aan eilandstructuur;  sociale controle en interactie 
 speelmogelijkheden voor kinderen en 
jongeren 

 aanwezig maar gebruiksmogelijkheden zijn onbekend;  vrij gebruik van het park voor spelen; 
 informatie over actieve gebruiksmogelijkheden; 
 inbrengen natuurlijke spelelementen 

 beperkte interactie met toeristische en 
recreatieve activiteiten 

  aansluiting op activiteiten toeristische dienst en culturele 
organisaties 

 leesbaarheid van het parklandschap  park mist een eigen, kenmerkende identiteit;  aanpassing parkinrichting en structurele samenhang; 
 informatie over parkopbouw; 
 geleiding (toevallige of sporadische) parkbezoekers; 
 versterking parktoegangen; 
 relatie met Leievallei en stadskern Wervik; 
 gebiedseigen parkactiviteiten 
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Deel D         Waardering 
 

 achterstallig onderhoud van infrastructuur   snel herstel van beschadigingen; 
 aanpassing voorzieningen; 
 regelmatig onderhoud 

 interne attractiepolen   uitbouw gebiedseigen structuur met avontuurlijke, 
kunstzinnige, educatieve en verrassende elementen 

 wisselwerking met stedelijke kern Wervik   informatieborden; 
 bewegwijzering; 
 aansluiting/integratie op stedelijke groenstructuur – 
doortrekken parkstructuren naar stadskern en omgekeerd 

 eigendomssituatie  onduidelijkheid omtrent gebiedsverantwoordelijkheid  identificatie eigenaar(s) en beheerder(s); 
 eigendomsoverdracht van W&Z naar AMINAL-afdeling Bos 
& Groen 

 slechte waterkwaliteit Leie  geen rechtstreekse invloed op het gebied maar beperkt 
mogelijkheden voor wisselwerking en beïnvloed 
landschapsbeleving 

 waterzuivering industrie 

 bodemvervuiling huisvuilstort/slechte 
groeiomstandigheden 

  bodemsanering en -verbetering 

 recreatieve doorstroming  verbetering externe en interne geleiding zowel langs Belgische 
als Franse zijde; 
 aansluiting op regionale/grensoverschrijdende fiets- en 
wandelpaden 

 slechte aansluiting op andere groen- en open 
ruimtegebieden 

  versterking en uitbreiding ecologische corridor via Leieoevers 
en -bermen 

 betrokkenheid buurtbewoners   organisatie buurtactiviteiten; 
 contacten lokale verenigingen 

 slechte communicatie met lokale 
belangengroepen 

   overlegstructuur

 inplanting cafetaria   aanleg voetgangers- en fietsbruggen aansluitend op cafetaria 
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Contactadressen 
 
 

Stadsbestuur Wervik 
(legislatuur 2001-2006) 
 
Algemeen adres:   Stadhuis Wervik 

Sint-Maartensplein 16 
8940 Wervik 
tel.: 056/30.01.01 
www.wervik.be 

 
Burgemeester:   Johnny Goos 
    Emiel Gellyncklaan 12 
    8940 Wervik 
    tel.: 056/30.01.46 
    fax: 056/30.01.48 
    johnny.goos@wervik.be 
 
Schepenen:   Rik Braem 
    1e schepen (sport, cultuur, onderwijs, sociale zaken) 

Mesenstraat 5 
8940 Wervik 
tel.: 056/25.74.15 
GSM: 0478/34.82.29 
rik.braem@wervik.be 

 
    Filiep Vandecandelaere 
    3e schepen (openbare werken, groendienst, landbouw) 

Hagelstraat 3 
8940 Wervik 
tel.: 056/ 31.27.20 
GSM: 0475/31.23.31 
filiepvdc@skynet.be; filiep.vandecandelaere@wervik.be 

 
Lien Vandamme 
5e schepen (leefmilieu en energie, jeugd, emancipatiebeleid) 
Kleine Wervikstraat 3 
8940 Geluwe 
GSM: 0479/60.47.64 
lien.vandamme@wervik.be, LienVandamme1@pandora.be 

 
Stadssecretaris:  Philippe Verraes 

tel.: 056/30.01.43 
GSM: 0476/49.06.35 
fax: 056/30.01.48 
philippe.verraes@wervik.be 
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Stadsdiensten Wervik 
(adres: stadhuis Wervik, tenzij anders vermeld) 
 
Groendienst:    Cristian Dewanckel 
     tel.: 056/30.01.37 
     fax: 056/30.01.40 

cristian.dewanckel@wervik.be 
 
Dienst RO, Huisvesting en milieu: Goedroen Desmet (diensthoofd) 

tel.: 056/30.01.39 
goedroen.desmet@wervik.be 

 
Conny Volckaert (milieuconsulente) 
tel.: 056/30.01.34 
conny.volckaert@wervik.be 

 
Technische dienst:   Stephan Deblaere (diensthoofd) 

tel.: 056/30.01.30 
td@wervik.be 

 
Dienst Toerisme:   Vincent Verbrugge (diensthoofd) 

Koestraat 63 
8940 Wervik 
tel.: 056/31.49.29 
toerisme@wervik.be 

 
Dienst Feestelijkheden:   Rudy Vandenbroele (diensthoofd) 

tel.: 056/30.01.10 
feestelijkheden@wervik.be 

 
Jeugddienst:    Renzo Demeulenaere (jeugdconsulent) 

Speiestraat 34 
8940 Wervik 
tel.: 056/30.01.15 
jeugd@wervik.be 

 
Sportdienst:    André Bille (diensthoofd) 

tel.: 056/30.01.13 
     sport@wervik.be 
 
Dienst Cultuur:    Steven Masil (cultuurbeleidscoördinator) 

Speiestraat 16 
8940 Wervik 
tel.: 056/30.01.18 
steven.masil@wervik.be 

 
MINA-raad:    Gerda Devos (voorzitster) 

Tulpenlaan 6 
8940 Wervik 

     tel.: 056/31.32.15 
     gerda.devos@scarlet.be 
 
GECORO:    Claudine Vangheluwe (voorzitster) 
     tel.: 056/55.66.04 
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Politie 
 
Politiezone ARRO Ieper: Luc Deryckere (hoofdcommissaris, zonechef) 

Rijselsestraat 133 
8900 Ieper 
tel. (direct): 057/23.05.21 
GSM: 0478/78.09.97 
tel. (algemeen): 057/23.05.00 
fax: 057/21.88.53 
korpschef@arroieper.be 

 
Lokaal commissariaat Wervik: Dominiek Vermont 

Speldenstraat 34b 
8940 Wervik 
tel. (direct): 056/23.46.20 
GSM: 0475/49.27.63 
tel. (algemeen): 056/31.10.26 
fax: 056/31.09.90 
LC_wervik@arroieper.be 

 
 

Diverse overheidsdiensten 
 
Gebiedseigenaar:  Waterwegen & Zeekanaal nv (W&Z) 

Afdeling Bovenschelde 
Nederkouter 28 
9000 Gent 
tel.: 09/268.02.11 
bovenschelde@lin.vlaanderen.be 

 
Gebiedsbeheerder:  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

Departement Leefmilieu en Infrastructuur, 
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, 
Afdeling Bos en Groen, 
Buitendienst West-Vlaanderen 
Zandstraat 255 bus 3 
8200 Sint-Andries-Brugge 

 
Provincie West-Vlaanderen: Johan Vandenberghe (gebiedswerker natuur- en milieu-educatie) 
    Huis van de Streek Zuid-West-Vlaanderen 

Orangerie Broel 
Dam 71 bus 22  
8500 Kortrijk 
tel.: 056/24.99.92 
fax: 056/24.99.90 
johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be 

 
Tim Denutte (gebiedswerker leefbaarheid) 
Huis van de Streek Zuid-West-Vlaanderen 
Orangerie Broel 
Dam 71 bus 22  
8500 Kortrijk 
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tel.: 056/24.99.93 
fax: 056/24.99.90 
tim.denutte@west-vlaanderen.be 

 
Toerisme Leiestreek:  Toerisme Leiestreek vzw 

Huis van de Streek Zuid-West-Vlaanderen 
Orangerie Broel 
Dam 71 bus 22  
8500 Kortrijk 
tel.: 056/24.99.95 
fax: 056/24.99.90 
toerismeleiestreek@westtoer.be 

 
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, TOBU-team: 
    Jürgen Samyn 

Gaverstraat 4 
9500 Geraardsbergen 
tel.: 054/43.71.42 
GSM: 0476/50.60.56 
fax: 054/43.61.60 
tobu@inbo.be, jurgen.samyn@inbo.be 

 
Stadsbestuur Komen-Waasten: Hôtel de Ville de Comines 

Place Sainte-Anne 21 
7780 Comines 
tel.: 056/56.10.20 
www.villedecomines-warneton.be 
 
Gilbert Deleu (burgemeester) 
Cedric Vanysacker (stadssecretaris) 
cedric.vanysacker@publilink.be 

 
Stadsbestuur Wervicq-Sud: Hôtel de Ville de Wervicq-Sud 

53, rue Gabriel Péri 
F-59117 Wervicq-Sud 
France 
tel.: 0033.3/20.14.59.20 
fax: 0033.3/20.14.59.25 
www.wervicq-sud.com 
 
Jean-Gabriel Jacob (le maire) 
contact@wervicq-sud.com 

 
Stadsbestuur Comines:  Hôtel de Ville de Comines 

Grand Place 
F-59560 Comines 
France 
tel.: 0033.3/20.14.58.58 
fax: 0033.3/20.14.58.59 
www.ville-comines.fr 
 
Henri Ségard (le maire) 
Sandrine Galasse (Direction de la Communication) 
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Office de Tourisme Comines: Maison du Patrimoine/Office de tourisme 
    4-6, rue du Pont 
    F-59560 Comines 

France 
tel.: 0033.3/20.14.21.51 
fax: 0033.3/20.14.59.20 
tourisme@ville-comines.fr 

 
 

Scholen 
 
Basisschool Gemeenschapsonderwijs “De Horizon” 
Hellestraat 15 
8940 Wervik 
tel.: 056/31.27.03 
tweede vestiging: Speldenstraat 72, tel.: 056/31.20.59 
Katrien Alleman (directrice) 
Benny Libert (onderwijzer; 056/31.13.38, benny.libert@pandora.be) 
 
Gesubsidieerde Vrije Basisschool “De Graankorrel” 
Grauwe Zustersstraat 2 
8940 Wervik 
056/31.15.96 
Guy Valcke (directeur) 
 
Instituut Mater Amabilis 
Koestraat 26 
8940 Wervik 
056/31.16.38 
Dhr. Vandekerckhove (directeur) 
An Seynnaeve (lerares biologie) 
 
Sint-Jozefcollege Middenschool 
Sint-Jorisstraat 20 
8940 Wervik 
056/31.12.31 
Marc Depuydt (directeur) 
 
 

Instellingen 
 
Nationaal Tabaksmuseum – Briekenmolen 
Koestraat 63 
8940 Wervik 
056/31.49.29 
 
vzw Mater Amabilis rust- en verzorgingstehuis 
Sint-Jorisstraat 3 
8940 Wervik 
tel.: 056/31.14.68 
Residentie “Het Kloosterhof”: Sint-Jorisstraat 5 
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Rust- en Verzorgingstehuis “Het Pardoen” (OCMW Wervik) 
Akademiestraat 1 
8940 Wervik 
tel.: 056/30.09.32 
Rik Leroy (directeur) 
 
De Witte Berken vzw 
(instituut voor bijzondere jeugdzorg) 
Speiestraat 23 
8940 Wervik 
tel.: 056/31.15.97 
Ann Devoldere (directrice) 
 
Centrum De Wijzer vzw 
(centrum voor onthaal, oriëntatie en observatie binnen de bijzondere jeugdzorg) 
Speiestraat 23a 
8940 Wervik 
tel.: 056/31.57.33 
Lieve De Myttenaere (directrice) 
 
 

Organisaties en verenigingen 
 
Natuurpunt Grensleie:  Stefaan Parreyn (voorzitter) 
    Kruisekestraat 346 
    8940 Wervik 
    GSM: 0477/33.58.64 

stefaan.parreyn@telenet.be 
 
    Mario Lacante (penningmeester) 
    Ooststraat 56 

8940 Wervik 
tel.: 056/31.00.34 

 
Natuurfonds Westland:  Sofie Butaye (coördinator) 
    De Blankaart 

Iepersesteenweg 56 
8600 Diksmuide 
tel.: 051/54.52.44 
fax: 051/54.57.85 
natuurfondswestland@debron.be 
www.debron.be 

 
Natuurpunt Westland:  Rudy Claeys (voorzitter) 
    Maarschalk Haiglaan 75 
    8900 Ieper 
    tel.: 057/20.24.54 
    wielewaalwestland@pandora.be 
 
Zuid-West-Vlaamse Vlinderkring (ZWVVK): 

Sylvain Cuvelier 
Diamantstraat 4 
8900 Ieper 
tel.: 057/20.78.81 
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GSM: 0475/84.11.71 
sylvain.cuvelier@pandora.be 

 
KSA Grensvuur:  Wauter Decorte (bondleider) 

Elfjuliplein 11 
8940 Wervik 
tel.: 056/31.37.35 
GSM: 0486/75.46.44 
wauter.decorte@pandora.be 
Lokalen: Koestraat 23 

 
Chiro JOW:   Jos Descamps (groepsleider) 

Kasteelstraat 12 
8940 Wervik 
tel.: 056/31.02.32 
josdescamps@hotmail.com 
Lokalen: Heem D’Arke, Koestraat 25 

 
KLJ Wervik-Geluwe:  Bart Dervaux 

Oude Beselarestraat 249 
8940 Wervik 
GSM: 0478/42.12.04 
bartdervaux@hotmail.com 

 
Wervikse Watersportvereniging (vereniging in ontbinding): 

Marc De Boo (voormalig secretaris) 
Rodemont 19 
8860 Lendelede 
tel.: 051/30.97.05 
GSM: 0477/58.18.63 
marcdeboo@yahoo.com 

 
Wervikse Wandelsportvereniging: 

Frans Malengier (voorzitter) 
Klijtstraat 14 
8940 Wervik 
tel.: 056/31.27.90 
 
Annick Pinoy (secretaris) 
Kleine Wervikstraat 29 
8940 Geluwe 
tel.: 056/51.00.36 
wsv.wervik.pinoyannick@pandora.be 
 

Gezinsbond afdeling Wervik: Marcel Blontrock (ondervoorzitter) 
Geluwestraat 77 
8940 Wervik 

    056/31.14.09 
 

Carine Lewille (secretaris) 
Begonialaan 2 
8940 Wervik 
tel.: 056/31.24.89 
gezinsbondwervik@skynet.be 
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Cafetaria-uitbater 
 
Cafetaria De Balokken 
Balokken 3 
8940 Wervik 
 

Conny Vanderstraete 
Kasteelstraat 108 
8940 Wervik 
tel.: 056/31.38.45 

Niet-georganiseerde omwonenden 
 
Omwonenden aanwezig op de parkwandeling: 
 
Silvère Delanghe 
Sint-Jansstraat 19 
8940 Wervik 
tel.: 056/31.42.98 
 

Stephanie Lesaffer 
GSM: 0494/33.82.70 
slesaffer@hotmail.com 
 

Bram Depuydt 
Oude Beselarestraat 185 
8940 Wervik 
tel.: 056/31.24.83 
kwakbram@hotmail.com 
 

Virginie Mayeux 
Barrierestraat 9 
8940 Wervik 
tel.: 056/31.10.93 
 

Ann Leroy 
Hansbekestraat 32 
8940 Wervik 
tel.: 056/31.01.04 
ronny_vandamme@hotmail.com 

Anny Stragier 
Oude Beselarestraat 185 
8940 Wervik 
tel.: 056/31.24.83 
 

 
Omwonenden die hun interesse betoonden via de enquête: 
 
Kristof Delanghe 
Sint-Jansstraat 19 
8940 Wervik 
tel.: 056/31.42.98 
kristofdelanghe@hotmail.com 
 

Victor Hollevoet 
Halfuurdreef 8 
8210 Veldegem 
 

Hendrik Claeys 
Hansbekestraat 53 
8940 Wervik 
tel.: 056/31.42.28 
GSM: 0497/39.97.65 
hendrikclaeys@versateladsl.be 
 

Patrick Lewille 
Vlamingenstraat 4 
8940 Wervik 
tel.: 056/31.48.40 
patricklewille@skynet.be 
 

Geert Delporte 
Ten Brielenlaan 57 
8940 Wervik 

Mevr. Van de Putte – Maryse 
Koestraat 69 
8940 Wervik 

 
Andere: 
 
Dr. Luc Maertens 
Beselarestraat 48 
8940 Geluwe 
tel.: 056/51.49.18 
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Bijlagen 
 

Lijst van de bijlagen 
 
 
Bijlage 1: Politieverordening met betrekking tot de Balokken. 
 
Bijlage 2: Plan, stedenbouwkundige voorschriften en ministerieel besluit van het BPA De Balokken. 
 
Bijlage 3: Verslag van de overlegvergadering met de stad Wervik. 
 
Bijlage 4: Verslag van de overlegvergadering met de politionele en andere toezichthoudende diensten. 
 
Bijlage 5: Resultaten van de mondelinge bevraging van een aantal gemeentelijke diensten van de stad 
Wervik. 
 
Bijlage 6: Resultaten van de mondelinge bevraging van de lokale instellingen en organisaties. 
 
Bijlage 7: Verslag van de resultaten van de parkwandeling. 
 
Bijlage 8: Omgrenzing van de wijken waar de Franstalige enquête bus aan bus werd bedeeld 
(enquêteversie FR-2b). 
 
Bijlage 9: Enquête begunstigden en bevolking Nederlandstalig - versie NL-1a. 
 
Bijlage 10: Enquête begunstigden Nederlandstalig - versie NL-1b. 
 
Bijlage 11: Enquête begunstigden Franstalig - versie FR-1a. 
 
Bijlage 12: Enquête begunstigden Franstalig - versie FR-1b. 
 
Bijlage 13: Artikel betreffende de enquête in het gemeentelijk informatieblad van de stad Wervik. 
 
Bijlage 14: Banner respectievelijk pop-up via dewelke de begunstigde op de website toegang tot de 
enquête kreeg en schermprint van de drie websites waar de enquête digitaal kon worden opgehaald. 
 
Bijlage 15: Affiche met uitnodiging tot deelname aan de enquête. 
 
Bijlage 16: Aankondiging op de website. Korte toelichting bij het opzet van de bevraging. 
 
Bijlage 17: Grafieken van het profiel van de respondenten. 
 
Bijlage 18: Detailplannen van de zithoeken. 
 
Bijlage 19: Lijst van de kruidachtige, niet-aangeplante plantensoorten waargenomen in het park. 
 
Bijlage 20: Details van de beplantingen volgens het bestek en het beplantingsplan voor de tweede fase 
van de parkaanleg (1997). 
 
Bijlage 21: Rapport ‘Advies boomsoorten voor te bebossen percelen Balokken’ (TOBU, IBW). 
 
Bijlage 22: Nota ‘Voorstellen voor beheer van grasland in parkgebied De Balokken’ (Natuurfonds 
Westland). 
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