PARK
STEEVENS

PARK STEEVENS
EEN NIEUW PARK NABIJ
VELTEMBOS IN SINT-KRUIS

Beste Bruggeling,
Beste inwoner van Sint-Kruis,
Stad Brugge investeert 700.000 euro in het Park Steevens, een nieuw
park nabij Veltembos.
Na heel wat gesprekken met de eigenaar en de familie Steevens
heeft de Stad het dossier na bijna dertig jaar gedeblokkeerd. Deze
aankoop is zeer belangrijk om de fietsveiligheid in de Vossensteert,
de Bossuytlaan, Zandtiende en de Collegestraat te verbeteren.
Het park is 23.000 vierkante meter groot. Een fietspad en
wandelpaden zullen een meerwaarde zijn voor het acht hectare
grote bos. De groene long in het midden van Sint-Kruis zal dé plaats
worden om te genieten, te wandelen en veilig te fietsen naar school.

Dirk De fauw
Burgemeester
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Mercedes Van Volcem
Schepen van Openbaar Domein

AANKOOP PARK STEEVENS
In Sint-Kruis werd vorig jaar een
dertig jaar oud dossier opgelost
over het Veltembos. De Stad kocht
er een hoeve met 2,8 hectare. Een
strategische aankoop die openbaar
domein werd. Deze grond is heel
belangrijk om de fietsveiligheid
in de Vossensteert, Bossuytlaan,
Zandtiende en de Collegestraat te
verbeteren.

Meteen na de aankoop in juni 2020
zijn de afsluitingen weggenomen
zodat het domein vrij toegankelijk
werd voor de buurt.
De hoeve met 0,5 hectare grond
wordt in 2023 verkocht.

VEILIGHEID
VOOR SCHOLEN
Het park is er niet alleen voor de buurt,
maar ook voor de schoolgaande jeugd.
De leerlingen van het Sint-Andreaslyceum (SASK) en het Onze-LieveVrouwecollege (OLVA) zullen niet langer
de oude zandpaden moeten gebruiken.
Ze kunnen gebruik maken van een
gloednieuw wandel- en fietspad. Met de
aanleg van het nieuwe park voorziet de
Stad in de noodzaak van een betere en
veiligere verkeersontsluiting. De vele
scholen in de omgeving en ouders juichen
de verbetering toe. De aankoop leidde
tot de openstelling van de dreef die de
doorgang naar de scholen optimaliseert.
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NIEUW PARK MET MOOI ONTWERP
Er komen duidelijk gedefinieerde zones:

A

Aan de kant van Zandtiende komt er een open boomgaard
met bloembollen in de graszone en een picknickzone.

B

Een vlonderpad met natte natuur. Een vlonderpad,
ook plankenweg genoemd, is een houten paadje
boven de begane grond.

C

De bestaande boszone aan de kant van Zandtiende wordt
uitgebreid en zorgt zo voor een buffer met de school.

D

E

Het bestaande trapveldje en speelpleintje blijven behouden.
Kinderen zullen naar hartenlust kunnen spelen midden in
het park terwijl de ouders en grootouders kunnen genieten
van de natuur.
De zanderige ondergrond van het park wordt ingezet voor
natuurherstel in de vorm van grasland met bloembollen
en hoogstammige bomen omarmd door bos en
heesterbeplanting waardoor Veltembos en park naadloos in
elkaar overvloeit. Picknickbanken en parkstoeltjes zullen er
de beleving op gang trekken.

Bovendien is er in het ontwerp rekening gehouden met allerhande
gebruikers: fietsers, mensen met buggy’s, rollators, steps of
rolstoelen. Door de keuze van betonvoetpaden, voldoende zitbanken
en een drempelloze aanleg naar toegangsstraten en voetpaden is er
een sterke verbetering naar gebruikscomfort en beleving.

LEGENDE
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WANDEL- EN FIETSPADENNETWERK
Aanleg fietspad
Door de verwerving van de gronden
aan Veltem en de aanleg van het
nieuwe fietspad realiseren we hier
een mooi en comfortabel fietspad
langs het traject Collegestraat
– Zandtiende – Veltembos. Zo
voorzien we in de ontbrekende
schakel in het fietspadennetwerk.
Dit is zeer belangrijk voor een
goede ontsluiting van Sint-Kruis en
een veilige fietsomgeving.
Het creëren van een mooi en
comfortabel wandel- en fietspad
loopt als een rode draad door het
ontwerp van de parkinrichting.
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Uitvoering
• De nieuwe wandel- en
fietspaden zullen aangelegd
worden in uitgewassen
beton. De breedte van de
paden bedraagt 3,5 meter
op de hoofdroute langs het
bestaande bos en 3 meter
op de nevenroutes langs de
doodlopende straten Ijzerland,
Felix Timmermansstraat en
Blauwvoetstraat. Zo kunnen
fietsers en wandelaars op een
veilige manier samen het pad
gebruiken.
• De aansluitingen op de
pijpenkoppen aan de
Blauwvoetstraat en de Felix
Timmermansstraat worden
versmald naar 1,8 meter zodat
we geen verkeersbelemmerende
paaltjes moeten plaatsen.
• Aan de kant van Zandtiende is er
een plein gecreëerd als toegang
tot de parkzone. Het plein gaat
over in een karrenspoor, wat niet
alleen een verkeersremmend
effect heeft, maar ook een
knipoog is naar het landelijke
karakter en identiteit die de
gronden hiervoor kenden.

Vernieuwing omgeving park
Niet alleen de nieuwe paden
zullen spiksplinternieuw zijn,
maar ook het huidige netwerk
voor wandelaars en fietsers krijgt
een grondige vernieuwingsbeurt.
Het bestaande fiets- en
wandelpad in betonstraatstenen
tussen de Boomkwekersstraat
en de Veltemweg zal worden
heraangelegd in dezelfde
betonverharding als het nieuwe
netwerk.
Aan Zandtiende, ter hoogte van
de Veltemdreef en aan Ijzerland
zullen er fietsstallingen worden
geplaatst.

GENIETEN TUSSEN BOS EN NATUUR
Er kom aanvullende bosaanplant, zodat de grens tussen het bos en park
natuurlijker oogt en in elkaar overvloeit
• We kiezen voor inheemse bomen en bijvriendelijke beplanting.
• We planten ook bijkomende groengordels naast
de aangrenzende bebouwing.
• Daarnaast voorzien we open plekken voor rust en spel in de boszone.
• Anderzijds komen er zones met een boomgaard, bloembollen,
picknickbanken en natte natuur.
• De boomgaard met fruitbomen sluit aan op een noordelijk stukje natte
natuur. Een vlonderpad maakt de beleving sterker.
• De boszones sluiten aan op het Veltembos, bufferen ten opzichte
van de school en de bewoning, en verbinden het bosje aan Zandtiende
met het Veltembos.
• De bosuitbreiding aansluitend op Veltembos betekent ook
een recreatieve spreiding en vermindering van de recreatieve druk
op het huidige Veltembos.

OPEN RUIMTE
De invulling van het park is vrij. Het is een zone met open ruimtes waar
mensen kunnen genieten. Zowel aan de kant van Zandtiende als kant van de
Felix Timmermanstraat blijven het open zones.

PICKNICK
Op vraag van de bewoners installeerden we tien picknickbanken. De banken
worden veel gebruikt. Het is een groene trefplek voor jong en oud waar
je kunt wandelen, picknicken, genieten… Langs het wandel- en fietspad
worden op regelmatige afstand zitbanken voorzien. Er wordt volop voorzien
in voldoende picknickbanken en parkstoeltjes geplaatst..

EXTRA INFRASTRUCTUUR
De Stad voorziet extra infrastructuur zoals vleermuisvriendelijke
verlichting langs het fiets- en wandelpad, een evenementenkast en
een drinkwaterfontein aan Ijzerland. Zo kan de open ruimte daar
gebruikt worden voor diverse evenementen en (buurt)initiatieven.
Hiervoor moet je wel altijd een vergunning aanvragen.
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De globale raming is 400.000 euro voor
de verhardingen en de heraanleg van
de fiets- en wandelpaden in en naar het park.
De investering in groenaanleg en het park
zelf bedraagt 300.000 euro (excl. BTW).
Verwachte startdatum: najaar 2021

PLANNEN
Je kunt alle plannen online bekijken
via de deelgemeentepagina van Sint-Kruis,
bij werkzaamheden en projecten.
brugge.be/sint-kruis

SUGGESTIES?
Heb je nog ideeën of suggesties voor de invulling
van het nieuwe Park Steevens? Laat het ons
weten via brugge.be/sint-kruis
Heb je geen internet? Stuur dan een brief
met uw suggesties naar Communicatie &
Citymarketing, Burg 12, 8000 Brugge

V.U. COLIN BEHEYDT, ALGEMEEN DIRECTEUR STAD EN OCMW BRUGGE, BURG 12, 8000 BRUGGE | ONTWERP: CEL CREATIE - STAD BRUGGE
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