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DOOR KRISTOF VANCOLEN

Op zondag 19 september wordt
landschapspark Het Disveld

officieel geopend. Het park kwam
er mede op vraag van de bewo-
ners. „Het bewonersplatform Dorp
in Zicht heeft goed werk geleverd.
Zij organiseerden een enquête die
naar de wensen en noden van de
Doomkerkenaars op zoek ging”,
steekt schepen van Openbare Wer-
ken Marc De Muynck van wal.
„Vele dorpsbewoners klaagden
het gebrek aan een speelplein en
een ontspanningsruimte aan”, gaat
hij verder. „Het was moeilijk om
aan die vraag te voldoen omdat de
gemeente toen nog geen eigen-
dommen had in ’t Haantje. In
2007 kwamen drie hectare grond,
achter de kerk en de school, in
Doomkerke te koop. We twijfel-
den niet en kochten die gronden
aan”, legt burgemeester Greet De
Roo uit. „Let wel, het was geen
gemakkelijke beslissing. Het ging
over landbouwgronden en er wa-

ren andere kandidaat-kopers”, gaat
de burgemeester verder.

Ontwerp
Het gemeentebestuur nodigde Re-
gionaal Landschap Houtland uit
om samen een inrichtingsplan
voor een park uit te tekenen. „We
dienden het ontwerp als ‘vernieu-
wend en voorbeeldstellend pro-
ject’ in bij het Agentschap voor
Natuur en Bos. De thema’s van
het ontwerp waren ‘speelnatuur en
natuureducatie’, dit alles wilden
we realiseren zonder de eigenheid
van het landschap te verliezen”,
legt De Roo uit. „Dankzij ons
goed onderbouwd ontwerp kregen
we zo’n 40.000 euro subsidies en
konden we beginnen aan de in-
richting van het park”, aldus Marc
De Muynck. „We schakelden ons

gemeentepersoneel in bij de aan-
leg van de kasseipaden en het
speelplein. Dit zorgde ervoor dat
de kosten niet te hoog opliepen”,
gaat de schepen verder. 

„Landschapspark 
is er voor

én door de
Doomkerkenaars”

In november vorig jaar werd de
plaatselijke bevolking uitgenodigd
om streekeigen plantgoed aan te
planten. De Torenvalk was paraat
om dit alles te coördineren. „Dit
voorjaar kreeg het park pas echt

vorm. Het speelplein was klaar.
De paden waren gelegd”, vertelt
Marc De Muynck. „Maar er is
veel meer. Er is een speelpoel aan-
gelegd. Kinderen zitten meer en
meer voor televisie en de compu-
ter, daar willen we tegenin gaan.
Kinderen moeten kunnen ravotten,
ze moeten zich mogen vuil maken.
Reken maar dat de kinderen goed
zullen slapen nadat ze in ons park
gespeeld hebben”, verklaart de
schepen. „Critici wijzen op het ge-
vaar van een vijver. Ik bezocht
verschillende speelterreinen in
België én Nederland. Plassen en
vijvers zijn aanwezig op de aan-
trekkelijkste sites. Ik geloof dat
onze speelpoel een meerwaarde
biedt voor het park”, motiveert
Marc. „Er is naast het speelplein
ook een speelweide, een park met

schapen en een petanquebaan. Er
ligt een kleine fruitboomgaard tus-
sen de school en het park. Daar
komt later een pilaar met een in-
sectenhotel. Momenteel is men
nog bezig met het plaatsen van
een barbecuetoestel”, vult de bur-
gemeester aan. „Daar kunnen de
bewoners op een mooie dag gezel-
lig samen eten en drinken."

Verantwoordelijkheid
Het park kreeg de naam het Dis-
veld. „We weten dat het echte, ou-
de, Dischveld langs de andere kant
van de Brandstraat ligt. We heb-
ben de suggestie van de milieu-
raad toch gevolgd omdat de terrei-
nen die nu het park vormen, geen
historische naam hebben”, zegt de
schepen. „De gemeente zal het
park in de toekomst onderhouden,
maar we rekenen ook op de bewo-
ners. Een speelterrein trekt in de
avonduren soms vandalen aan. We
verwachten dat er in een kleine
woonkern als Doomkerke vol-
doende sociale controle is om dit
te voorkomen. Het park is er voor
en een stuk door de Doomkerke-
naren”, aldus Greet De Roo. 
Het park ligt langs het wandelpad
De Parochieveldroute en het wan-
delnetwerk Bulskampveld. Er ko-
men de laatste jaren steeds meer
wandelaars naar Doomkerke afge-
zakt. „Het park is er ook voor deze
mensen. We hopen dat het toene-
mend wandel- en fietstoerisme de
plaatselijke horeca goed doet. Ik
denk dat er dankzij het park zelfs
plaats is voor een goed draaiende
tea-room”, droomt de burgemees-
ter. „Ten slotte willen we bena-
drukken dat we niet alles in één
keer kunnen verwezenlijken. Er
moet zich vaak een opportuniteit
voordoen, er moet geld voor han-
den zijn en er is tijd nodig om
zo’n project te verwezenlijken.
Het schepencollege is steeds gefo-
cust en kon dankzij een mix van
deze elementen dit mooie project
uitwerken”, besluit een glunderen-
de Marc De Muynck.

q Opening landschapspark : zon-
dag 19 september om 11 uur.

Zondag 19 september wordt Doomkerks landschapspark officieel geopend

„ Disveld is echte meerwaarde”
Q RUISELEDE – In
2007 nam het samen-
levingsproject Dorp in
Zicht een enquête af
bij de Doomkerkena-
ren. De vraag om een
speelplein en een ont-
spanningsruimte
kwam in de resultaten
bovendrijven. Drie jaar
later vult het gemeen-
tebestuur de wens
van de bewoners in
met landschapspark
Het Disveld. „De ge-
meente zal het park
onderhouden, maar
we rekenen ook op de
verantwoordelijkheids-
zin van de buurtbewo-
ners.”

Burgemeester Greet De Roo en schepen van Openbare Werken Marc De Muynck zijn trots op het gloed-
nieuwe Disveld. (Foto Florian)

Ook wij zijn blij met de aanleg van het landschapspark”, weet Renaat Hoop van Dur-
ven. „Het is ongetwijfeld een meerwaarde voor Doomkerke. Het is het resultaat van

een mooie samenwerking van lokaal tot Europees niveau. Het bevestigt het groene en
landelijke karakter van de parochie en biedt tegelijkertijd ook kansen op recreatie en
ontmoeting voor de Doomkerkse bevolking, die de laatste jaren jonger wordt”, aldus
Renaat Hoop.„We zijn blij dat we met Durven, samen met De Torenvalk, hebben kun-
nen helpen met de groenaanplanting. De bevolking werd zo bij het project betrokken en
werd er ook over ingelicht. Dit is een voorrecht dat we als oppositiepartij niet hebben.
Het valt ons op dat het schepencollege plots komaf wil maken met alle verzuchtingen
van de Doomkerkenaars. „Hebben het amfitheater, de speeltoestellen en de feestmoge-
lijkheden het oorspronkelijk doel, ‘natuurexploratie, -educatie en -beleving’, niet in het
gedrang gebracht ? Terwijl net daardoor een pak subsidies zijn binnengerijfd”, analy-
seert Renaat. „Het correct ecologisch beheer en het behoud van robuuste speelmogelijk-
heden zal in de toekomst een blijvend aandachtspunt worden.” (KVC)

Renaat Hoop (Durven)

„Aandacht voor 
ecologisch beheer”

Marnix Van Daele, fractieleider van de grootste oppositiepartij CD&V is blij met de
komst van het landschapspark. „Het is een mooi project en een goede investering,

dat mede dankzij talrijke subsidies vanwege de provincie, de Belgische staat en Europa
mogelijk is. Ik vraag me wel af waarom er twintig jaar lang niets geïnvesteerd is in
Doomkerke. „Maar nogmaals, als Doomkerkenaar ben ik trots dat we een mooi uitge-
bouwd landschapspark hebben.” Er is echter nog werk voor de boeg. „De toegang tot
het park is niet goed, de ingang aan de pastorij is te smal. Hoe krijg je materiaal in het
park wanneer je een activiteit wil organiseren ? En vooral, hoe is het park bereikbaar
voor de hulpdiensten ?” Een ander punt van kritiek is het gebrek aan sanitair. „Mis-
schien kan er in het Oudemannenthuis, een deel van het voormalig klooster naast de
boomgaard, sanitair geplaatst worden ?”, geeft Marnix aan. „Het gemeentebestuur ver-
wijst graag naar de resultaten van Dorp in Zicht. Naast een park kwam de nood aan een
dorpshuis uit dit onderzoek naar boven. Misschien konden er twee vliegen in één klap
geslagen worden. Het Oudemannenthuis zou daar de ideale locatie voor zijn.” (KVC)

Marnix Van Daele (CD&V)

„Eindelijk investering 
in Doomkerke”
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Heeft jouw favoriete volleybalploeg 
de grootste supportersaanhang?

Stem jouw ploeg 

naar de top 

en win zelf ook 

een heerlijke bak 

Maes Pils!

Surf snel naar www.kw.be en stem op jouw
favoriete volleybalploeg. Voor elke provinciale
afdeling gaat Krant van West-Vlaanderen, samen
met Jartazi en Maes Pils op zoek naar de ploeg
met de grootste supportersaanhang. Deze ploeg
wint een waardebon van €500 besteedbaar bij
Jartazi en 10 gratis bakken Maes Pils!

Stemmen doe je tot 10 oktober via www.kw.be
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Voetbal is religieVoetbal is religie
CHRIS VAN PUYVELDE
OVER PAOK SALONIKI
„OP DE LUCHTHAVEN 
WERDEN WE OPGEWACHT
DOOR TWAALF BODYGUARDS”


