
   

 

Beste bewoner, 

 

Het groene gebied middenin de wijk De Veldekens kampt al van bij de aanleg met problemen in de 

waterhuishouding. In de loop der jaren heeft het district Berchem samen met de groendienst 

diverse boringen van de ondergrond laten uitvoeren en de conclusie is telkens dezelfde: 
ondergronds bevinden er zich zwaar verdichte bodemlagen in combinatie met baksteen en 

steenpuin 

 

De gevolgen van wat er ondergronds aan de hand is, is ook bovengronds zichtbaar. De zwaar 

verdichte grondlagen zorgen er voor dat er te weinig water, lucht en voedingsstoffen in de bodem 

kunnen doordringen. Het gevolg is dat de bomen en planten in het parkje niet kunnen uitgroeien 

tot volwaardige exemplaren en dat we het park momenteel niet verder duurzaam kunnen 

vergroenen. 

 

Een mogelijke oplossing is om de harde ondergrondse laag te doorbreken en de bestaande grond 

met grof zand te mengen. Zo kunnen water en lucht beter in de bodem dringen. De bovenste 

grondlaag wordt gemengd met compost om de bomen de beste groeikansen te geven. Vlak na de 

werken zal het terrein wat hoger liggen dan voordien, door de toevoeging van het grof zand en de 

compost. Na verloop van tijd zakt deze vanzelf terug naar het normale niveau. 

 

Na de werken wordt er eerst winterrogge ingezaaid. Het gewas groeit snel in deze tijd van het jaar 

en kan goed tegen de koude temperaturen in de winter. In de lente wordt de winterrogge 

verwijderd en zaait de groendienst gras in zodat het terrein terug door iedereen kan gebruikt 

worden. 

 

De werken worden niet over heel het terrein uitgevoerd. Omdat dit een ingrijpende en dure 

maatregel is, wil het district eerst een proefproject doen in een afgebakende zone van het park (zie 

het plannetje op de keerzijde). Als de resultaten gunstig zijn, kan het project later uitgebreid 
worden. Het proefproject start eind oktober / begin november. De werken duren ongeveer een 

week, afhankelijk van de weersomstandigheden. Na de werken kan het terrein nog niet betreden 

worden omdat de winterrogge de kans moet krijgen om te groeien. 

 

Tijdens de werken geldt er ter plaatse een parkeerverbod, voor de exacte locatie en periode let u 

op de verbodsborden in de straat. 
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De werken voor het proefproject vinden plaats in het rood afgebakende gebied. 
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Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
             
 
 
       Ann De Potter     Evi Van der Planken    
       districtssecretaris    districtsburgemeester  
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