
Herinrichting
Parkje Vorkstraat
Het parkje in de Vorkstraat krijgt een herinrichting. Je zal er kunnen uitrusten op een bankje 
of genieten van de diverse en kleurrijke bloemen, bodembedekkers en heesters. Kinderen 
zullen kunnen klimmen op een groot speelnet of spelen op een van de heuveltjes. De muren 
achteraan zullen verfraaid worden met graffi tikunst.

Tijdslijn
JUNI 2021
inspraakmoment over de herinrichting

FEBRUARI 2022
infomoment over voorontwerp

WINTER 2022-2023
voorbereidende werken en verwijderen van 
verouderde speeltoestellen

ZOMER 2023
plaatsing speelnet en aanleg wandelpad 
richting school

NAJAAR – WINTER 2023
groenaanleg, kattenhotel en graffi  timuren

 wandelpad 
in stapstenen

 plaats voor hogere 
bomen, heesters en 
bodembedekkers

 kattenhotel

 graffi timuur *

  open graszone

 bankje

  graffi timuur *

 wandelpad naar 
de school

 speelheuvels met 
 bloemrijk grasland

 picknicktafel

 speelnet op 
zandbodem

 boom stam stappen

 heesters 
en klimplanten

dubbele toegangspoort ca. 3m

Klimplanten clematis
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-- -- schaal: 1/100

gras / gazon

speelheuvel ca. 0,5-1m, bloemrijk grasland

lage beplanting (heesters & bodembedekkers)

klimplanten

bomen (bestaand & aanplant)

zandzone / speelplaats

wandelpad, halfverharding 1,2m

begroeid onderhoudspad, 2,5m

stapstenen vierkant, diverse afmetingen

speeltoestel, ruimtenet

boomstapschijven 0,3-0,5m

picknickbank

zitbank

vuilbak

grafittimuur: sport

grafittimuur: selfie

grafittimuur: katten

locatie voor kattenverblijf

fietsenstalling

projectgrens

* na akkoord met de eigenaar
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