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Op 27 september was de stad Nieuwpoort de locatie voor de
internationale prijsuitreiking van de Europese wedstrijd
Entente Florale. Tijdens een door de VVOG ingericht
symposium werden de groenprojecten van de stad nader
belicht. Het werd duidelijk dat de stad het laatste decennium
jaren een visie heeft ontwikkeld over openbaar groen en deze
ook geleidelijk aan realiseert.
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De stad Nieuwpoort viert dit jaar zijn 850-jarig bestaan. Een
zeer geslaagde openluchttentoonstelling met bloemen en planten op het Marktplein vormde een van de hoogtepunten van dit
feestjaar. Dat Nieuwpoort ook gastheer was voor de internationale prijsuitreiking van de Europese wedstrijd Entente Florale
(*) had deels te maken met het feit dat Nieuwpoort al in 2008 in
de VVOG-wedstrijd Groene Lente 2008 als winnaar uit de bus
kwam en daardoor werd uitgenodigd voor de wedstrijd Entente
Florale. De daarop volgende deelnames aan nationale en internationale wedstrijden waren telkens meer dan geslaagd voor
de badstad.
De vereniging Entente Florale stelt zich de sociale en culturele
ontwikkeling en versteviging van het stedelijk weefsel bij middel van landschapsontwikkeling en bebloeming tot doel. Deze
filosofie past perfect in de doelstellingen van Nieuwpoort dat
– mede uit toeristisch oogpunt – veel aandacht heeft voor de
groene leefomgeving. Het was dan ook interessant om even te
gaan kijken hoe Nieuwpoort het beheer van het eigen openbaar
groen aanpakt.

Naar een groene gordel
Burgemeester Roland Crabbe stelde in zijn gelegenheidstoespraak n.a.v. de opening van de openluchttentoonstelling, dat
de groene omgeving van Nieuwpoort nog meer aan belang zal
winnen en een belangrijk groen visitekaartje voor de stad zal
worden. De stad heeft dan ook gekozen voor een drastische omvorming om te komen tot een groene gordel met open parken
langs de ene zijde en een natuurreservaat aan de andere zijde
van de vaargeul. Het credo hierbij is: de natuur meer zijn werk
laten doen. Vandaar dat bepaalde traditionele beplantingen
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De aanplant met Quercus ilex langs de promenade is niettegenstaande de soms harde omgevingsomstandigheden, goed gelukt

eerst drastisch hervormd zullen worden en groene locaties ook
meer ontsloten zullen worden voor inwoners en toeristen. En
dit is niet altijd eenvoudig want de druk van de vastgoedsector
op de parkzones in Nieuwpoort is hoog.
Gerichte plantenkeuze
De soms harde omgevingsomstandigheden langs een kustlijn
maken dat aanplantingen het er moeilijk kunnen hebben. Vandaar dat gekozen moet worden voor bomen en planten die hiertegen gehard zijn. Nieuwpoort opteert er anderzijds ook voor
om het typische karakter van bomen die tegen de natuurelementen moeten vechten, te behouden. Er is dan ook een hang
naar meer inheemse beplantingen. Op de vaargeulpromenade
die de haven met het strand verbindt is een kilometerlange rij
Quercus ilex aangeplant. Deze kleine bomen doen het goed gezien de lokale weersomstandigheden, maar zijn voor sommige
groenkenners toch een punt van controverse. Er werd en wordt
daarom in nieuwe beplantingen gekozen voor inheemse soorten. De Albert I-laan is daar een goed voorbeeld van. Hier werd
Ulmus ‘columella’ als kleinere laanboom aangeplant. Deze bomen groeien meer zuilvormig en zijn gekozen net om de winkelTuinaannemer | 9 | november 2013

ramen in deze straat zo veel als mogelijk vrij te houden.
Ulmus heeft trouwens heel wat geëigende soorten en variëteiten die zich goed lenen als kleinere laanboom. Voorbeelden zijn
Ulmus lobel, U. ‘columella’, U. ‘sapporo Autumn Gold’, U. leavis
of U. ‘Dodoens’.
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Gezien de boulevards en promenades een typisch karakter geven aan de stad wordt naast de parken ook veel aandacht besteed aan de lagere heesterbeplantingen. Hiervoor graaft men
de plaats waar de beplanting moet komen uit en dekt men af
met doeken en houtschors. De wat dieper verzonken beplanting
maakt het mogelijk om bij droog weer toch efficiënt water te
kunnen geven. Bij het gebruik van doeken is de groendienst nu
overgestapt naar verteerbare doeken die ongeveer 3 jaar functioneel kunnen zijn.
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De Albert I-laan is afgeboord met de zuilvormige Ulmus columella en
en gevarieerde lage heesterbeplanting

Het Leopold II-park werd volledig ontsloten en de toegankelijkheid
veel verhoogd

Het Leopold II- park is dan op zijn beurt een goed voorbeeld
van de ontsluiting van de Nieuwpoortse parken. Het park werd
hervormd tot een open aanplanting om het veiligheidsgevoel te
verhogen en het park terzelfder tijd meer toegankelijk te maken. Vandaar dat onder andere gewerkt wordt met lichtbanden
in afboordingen en voorzien werd in buurtfaciliteiten zoals een
openbare barbecue en een ontmoetingszaaltje. De ruimtelijke
opstelling en keuze van de planten laat toe dat kan gespeeld
worden met licht en schaduw wat de aanblik van het park zeer
rustgevend maakt. De borders worden op een zo natuurlijk mogelijke wijze beheerd. Planten die het niet goed doen, worden
verwijderd, maar het blijft wel een gegeven dat beplantingen
onder bomen voor problemen zorgen.
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Een zeer geslaagde openluchtexpo op het marktplein naar aanleiding van de viering van 850 jaar Nieuwpoort

Het groen- en bloementapijt op het Nieuwpoortse Marktplein vormde de groene apotheose van de viering van 850
jaar Nieuwpoort. Deze creatie van Alain Cappelle en realisatie van de technische dienst van de stad Nieuwpoort bestond
uit een groen- en bloementapijt met verrassende driedimensionale werkstukjes, bestaande uit een zeer gevarieerde beplanting in combinatie met de unieke Nieuwpoortse roos (een
creatie van Neyt-Van Sante). Eenjarige bloemen, kruiden en
planten, bomen, heesters, vormplanten, rozen en bloembakken kwamen te pas bij de realisatie. De diverse onderdelen in
de beplantingen gaven een eigentijds en creatief zicht op het
openbaar groen van de nabije toekomst. Een zeer geslaagde realisatie die heel wat kijklustigen heeft aangetrokken.●

< Tekst en foto’s Willy De Geest
(*)De stad Sint-Niklaas kreeg als enige Belgische deelnemer in
de competitie 2013 een zilveren medaille.
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