9. Tochtpad met tochtsloot
Bij de bouw van Seghwaert werden de
oorspronkelijke waterwegen en de kavelstructuur
van de polder gehandhaafd. Deze tochtsloot is
een bestaande waterweg geweest. Ze is nu nog
steeds belangrijk voor de afwatering bij het
droog houden van de polders.
Net na de sprinterlijn aan beide zijden ziet u een
groot grasveld. Het rechterveld heeft aan de rand
een rij van grote wilgen staan.

Eerste straat linksaf (Tuindreef), dan eerste straat
rechtsaf (Lavendeltuin). Aan het eind vlak voor de
lange haag met elzen linksaf (Stokroostuin).
Rechtsaf (Tulpentuin), rechtdoor blijven lopen
tussen de gebouwen tot u op de Parkdreef komt.
Rechts aanhouden. Langs de Tochtpad ziet u
rechts nog een restant van de populierensingel.
Via de fiets- / voetgangeroversteekplaats links
gaan lopen. Na Weigeliapark bent u weer terug
in Park Seghwaert.
U kunt ook nog een rondje maken in het park en
de tentoonstelling over Park Seghwaert bekijken.

10. Park Seghwaert
Park Seghwaert uit 1975 is een klein wijkpark
dat midden in de wijk Seghwaert ligt en heeft de
sfeer van de jaren zeventig. Door de hoogteverschillen lijkt het parkje heel groot. Bij het
ontwerp kreeg het park vier themagebieden.
1) De ‘pluviometer’ refereert aan een bergbeek
en wordt bij de ‘bron’ voorzien van water. Ook
het regenwater van de lange schuine daken van
de aangrenzende woningen watert af in deze
beek. In de beek leven kikkers en kleine watersalamanders.
2) De ‘holle wegen’ tussen de schanskorven
tonen de invloed van Louis G. le Roy. De schanskorven zijn nieuw; vroeger waren het
stapelmuurtjes van puin, waar veel wilde planten
opgroeiden.
3) Het ‘organisch plein’ is een plein van asfalt
waar omheen bomen en planten staan die
kunnen woekeren.
4) Het ‘Plein en passage’, is een flaneerpleintje
met aanliggend een basketveld waar veel
gespeeld wordt.
Een deel van het park is een heuvelachtig
bosgebied met gesloten en open plekken. Het
parkje heeft in 2000 een opknapbeurt gekregen.
Door de verschillende milieus heeft het park vele
soorten planten en dieren (met name vogels).
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