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Boekenberg, het eerste openbaar
zwemvijverproject van België
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De ‘Groen Groeien Zwemvijverbouwers’ organiseerden in december hun vijfde zwemvijverdag, ditmaal in de regio Antwerpen met een bezoek aan het unieke ecologische
zwemvijverproject Boekenberg.

Jan Vancayzeele, consulent tuinaanleg

Gastspreker Peter Seynaeve van
‘Omgeving’ gaf een toelichting over
het ontwerp en de realisatie van het
ecologische zwemvijverproject Boekenberg. ‘Omgeving’ is een onafhankelijk ontwerpbureau voor de inrich-

ting van publieke ruimten, architectuur, ruimtelijke planning en ontwikkeling. Het was destijds immers de
bedoeling om het verouderde openluchtzwembad in het Boekenbergpark
een volledig nieuwe identiteit te geven.

Omdat het oude openluchtzwembad
heel wat overlast zorgde bij de buurtbewoners door vandalisme, werd
tegen het heropenen van een openluchtzwembad in eerste instantie fel
geprotesteerd. Stad Antwerpen en de
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Tuinaanleg- en onderhoud

Vandaag heeft het park met de centrale ecologische zwemvijver zich
duidelijk binnen haar stedelijke omgeving geprofileerd. Dat gebeurde
onder meer door de drie parkpaviljoenen te bekleden met cortenstaal, die
zich duidelijk onderscheiden van de
bestaande bebouwing rondom, zowel
qua materiaalgebruik als qua vormgeving. Het vandalismebestendig
cortenstaal leent zich uitermate voor

Grootste zwemvijver van Europa

water puur biologisch, zonder chemische middelen gebeurt. Deze was in
2007 de eerste ecologische zwemvijver van België en meteen ook de
grootste van Europa. Er zijn twee
baden aanwezig. Speciaal bodemmateriaal (zandfilter) en een helofytenfilter met meer dan 22.000 planten
zuiveren het water op een natuurlijke
manier. In de zomer is de zwemvijver
enorm populair bij de Antwerpenaren.
Op drukke momenten wordt het
zogenaamde 'blokzwemmen' ingevoerd. Elk kwartier kunnen dan 150
bezoekers in het water. Na 15 minuten moeten alle bezoekers het water
verlaten en mogen 150 nieuwe bezoekers binnen. Naast de zwemvijver is
er een ligweide aanwezig dat dienst
doet als een soort wachtplaats. n
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Stedelijke omgeving

de toepassing van vrije vormen en
sluit zowel qua kleur en veroudering
aan bij het mooie parklandschap. De
hellende daken zijn als vijfde gevel
bovendien voorzien van een sedumdak. Twee paviljoenen zijn uitgerust
met sanitair, douches, kleedcabines
en lockers. De toegang tot de eigenlijke zwemvijver wordt verzorgd door
het poortgebouw. Door de vormgeving
van dit toegangsgebouw is de controle
op het aantal zwemmers relatief
eenvoudig.

De ecologische openluchtvijver in het
Boekenbergpark in Deurne heeft een
lengte van 73 meter en is uniek in
Antwerpen omdat de zuivering van het
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erfgoedcommissie namen de beslissing om het historische Boekenbergpark in Deurne te rehabiliteren en
werd het bureau ‘Omgeving’ aangesteld om vorm te geven aan de nieuwe
ambities van de stad.
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De Bilk in Brugge wint
Openbaargroen Award
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Met de Openbaargroen Award willen VLAM en VVOG het maatschappelijk belang van
openbaar groen in de kijker stellen en wijzen op de meerwaarde van een professionele
aanpak door een tuinaannemer. Deze award werd op 13 december uitgereikt op de finale
Groene Lente in Beveren (Oost-Vlaanderen).
Jan Vancayzeele, consulent tuinaanleg
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Met het project ‘Groene Lente’ bekroont de Vereniging voor Openbaar
Groen (VVOG) de beste groenrealisaties van het afgelopen jaar. Dit animatieproject voor de gemeentelijke
groenvoorziening wordt al meer dan
30 jaar georganiseerd door VVOG.

Gemeenten met lovenswaardige
bloemeninitiatieven, nieuwe groenprojecten, water- of bijenvriendelijke
realisaties kunnen meedoen aan deze
wedstrijd. Dankzij de steun van VLAM,
VMM en LNE krijgen de genomineerde gemeenten prijzen in natura. De
finale van de actie Groene Lente 2018
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vond dit jaar plaats op donderdag 13
december 2018 in Beveren, de groenen bloemengemeente van 2018. Op
deze finale, bijgewoond door meer
dan 200 personen, werden niet alleen
alle wedstrijdresultaten bekendgemaakt, maar werden ook de beste
voorbeeldstellende groen-, water- en
bijenvriendelijke realisaties gepresenteerd. Het was voor de deelnemende steden en gemeenten, zoals
steeds, dé ideale gelegenheid om
inspiratie op te doen voor alle eigen
toekomstige groenprojecten.

Openbaargroen
Award voor Brugge
De VVOG-wedstrijd Groene Lente reikt
een speciale award uit aan een openbaargroen-project dat gerealiseerd
werd met een opvallende inbreng van
een professionele tuinaannemer.
Deze keer ging de prijs naar project
‘De Bilk’ in Brugge. De aanleg ervan
gebeurde door ‘Al Verde’ uit Lendelede. De Bilk is gelegen in de Pannebekestraat in de wijk Sint-Jozef in
Brugge en beslaat 9.700 m². In 2014
werd in samenspraak met de omwonenden en het dienstencentrum een

