Criteria beheerplan
1. Duurzaam parkbeheer is gericht op het instandhouden van het park als park.
2. De duurzaamheid van een park wordt versterkt door het ontwikkelen van een
totaalvisie van het park in relatie tot de omgeving
3. Een duurzaam parkbeheer baseert zich op een evenwicht tussen de eigenheid van het
park, de gedetecteerde maatschappelijke behoeften en de draagkracht van het park
4. Behoud van standplaatskwaliteit
5. De duurzaamheid van een park wordt versterkt door de eventuele heraanleg en beheer
af te stemmen op de biotische en abiotische randvoorwaarden gesteld door het terrein
en de omgeving.
6. De duurzaamheid van het park wordt versterkt door het toepassen van een
natuurgericht beheer.
7. Behoud van potentiële functieinvulling
8. Drastische ingrepen of drastische wijzigingen in het beheer gebeuren op een
geleidelijke manier
9. De duurzaamheid van een park wordt versterkt door het streven ven een
maatschappelijke acceptatie van het park op zich en van het gevoerde beheer.
Communicatie en participatie zijn daartoe de instrumenten. Wijzigingen in het beheer
worden begeleid door een voorlichtingscampagne naar de parkgebruikers en de
omwonenden toe.
10. De motor voor het duurzaam beheren van parken is het beheerplan
11. Door middel van monitoring wordt vastgesteld hoe het parkbeheer zich verhoudt tot
de actuele maatschappelijke inzichten en in hoeverre de multifunctionele invulling van
het park aansluit bij het behoeftepatroon.
12. Binnen de vastgestelde structuren van het park moet de invulling van de diverse
functies de evolutie van het gedetecteerde behoeftepatroon volgen.
13. De herziening van het beheerplan is de motor voor een dynamisch beheer.
14. Het park heeft een gevarieerde structuur
15. Binnen de diverse terreineenheden wordt een grote soortenrijkdom nagestreefd. Deze
variatie ontstaat door: afwisseling van milieuomstandigheden, door afwisseling in
begroeiingstypes en door verschillen in structuur binnen de begroeiing.
16. Het park vervult gelijktijdig meerdere functies. De sociaal-recreatieve en de
esthetische functie zijn daarvan de belangrijkste. Daarnaast kunnen ook een of meer
van de hiernavolgende functies aanwezig zijn : de educatieve, economische,
cultuurhistorische, landschappelijke, wetenschappelijke, ecologische,
organismebeschermende, milieubeschermende en psychologische functie.
17. Een Harmonisch Parkbeheer steunt op de verweving van functies.
18. Parkbeheersystemen gericht op één uitgesproken hoofdfunctie kunnen weliswaar
plaatselijk aangewezen zijn, maar zijn minder aanvaardbaar op grote oppervlakten
park.
19. De multifunctionele invulling van het park baseert zich mee op de resultaten van een
doorgedreven structureel overleg met de doelgroepen.
20. Het verkeersgroen beïnvloedt op actieve wijze de snelheid van de bestuurder, de
verblinding, de optische geleiding en de luchtverontreiniging.
21. Parken staan in hun geheel open voor recreatie.
22. Het parkreglement bepaalt welke recreatievormen toegestaan of verboden zijn.
23. De recreatieve functie van het park wordt ondersteund door het verantwoord voorzien
van recreatieve infrastructuur.

24. Het parkbeheer is gericht op het behouden van het aantrekkelijk, representatief en
beeldbepalend karakter dat het park heeft ten aanzien van de parkbezoekers en de
omwonenden.
25. De cultuurhistorische en landschappelijke elementen worden prioritair behouden en
krijgen een aangepast beheer.
26. Parken zijn jaarrond toegankelijk, van zonsopgang tot zonsondergang.
27. Graslanden zijn betreedbaar. Beplante gedeelten zijn niet betreedbaar.
28. Honden zijn toegelaten aan een leiband van maximum 1,5 meter.
29. De fysieke toegankelijkheid van het park berust op een functionele padenstructuur en
-infrastructuur die ook mogelijkheden biedt voor rolstoelgebruikers.
30. De inhoudelijke toegankelijkheid van het domein wordt versterkt door het aanbrengen
van verantwoorde communicatieve infrastructuur.
31. Alle voorzorgen worden genomen en aan alle voorschriften wordt voldaan om de
parkgebruiker een maximale fysieke veiligheid te waarborgen.
32. Het parkbeheer is erop gericht de parkgebruiker een maximale sociale veiligheid te
waarborgen.
33. De fysieke en sociale veiligheid wordt bewaakt door het organiseren van een efficiënte
en effectieve regeling inzake toezicht en bewaking.
34. Natuurgericht parkbeheer richt zich fundamenteel op het behouden en waar kan het
verhogen van de bestaande biodiversiteit.
35. Natuurlijke processen worden gestimuleerd.
36. Elementen met een hoge natuurwaarde moeten behouden worden en een aangepast
natuurvriendelijk beheer krijgen.
37. De landschapselementen worden prioritair beschermd en behouden en krijgen een
aangepast beheer.
38. De basis van de parkaanleg wordt gevormd door inheemse boomsoorten. De
uitheemse soorten mogen maar in dié mate voorkomen dat ze het inheemse
parkkarakter niet fundamenteel in gevaar brengen.
39. Het beheer van de beboste gedeelten in het park sluit aan op de principes van het
natuurgericht bosbeheer zonder afbreuk te doen aan het behoud van het parkbeeld en
de parkstructuur.
40. Bomen moeten oud kunnen worden. Veel oude bomen moeten in ieder geval in het
park behouden worden. Zij moeten maximale overlevingskansen krijgen.
41. Het parkbeheer voldoet aan de algemene zorgplicht voor het milieu
42. Voorkeur gaat uit naar een gesloten mineralenkringloop.
43. De beheerdaden worden zó uitgevoerd dat verontreiniging maximaal wordt
tegengegaan.
44. Wanneer het gebruik ervan noodzakelijk blijkt wordt bij het beheer van parken de
voorkeur gegeven aan biologische en milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen.
Wanneer deze middelen worden gebruikt gebeurt dit met het juiste product, in de
juiste dosering en op het juiste tijdstip.
45. Tegengaan van verdroging
46. Bij het parkbeheer wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van duurzame materialen.
47. De recreatie ( aard en plaats ) moet dermate gekozen worden dat slechts een minimale
verstoring van bodem, flora en fauna plaatsvindt.
48. Het parkbeheer beoogt het afbakenen van zones waar geluidshinder en lichtpollutie
maximaal worden vermeden.
49. Uitbouw van scholings-, gezondheids- en veiligheidsvoorzieningen.
50. Naleving van de wettelijke instrumenten en regelingen.
51. Aandacht voor rendabiliteit

52. Beheer van niet-houtige parkproducten.
53. Lastenboek voor werken
54. De jaarplannen zijn de motor voor organisatiegerichte beheer van parken
55. Jaarplannen worden begroot op basis van normen.

