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ONTWERPPRINCIPES

Een groen project - bijkomende groene ruimte



 Behoudpasaangelegdgedeelte Azalealaan / Madeliefjesplein

Extra groen: 2806 m² - meer dan een verdubbeling van de hoeveelheid kwalitatief groen

(   grasparkingszijn hier niet in mee gerekend extra 2576 m² )

Behoud pas aangelegd

bestaande groene ruimte

EEN PROJECT DAT 
STERK INZET OP 
BIODIVERSITEIT

bestaande groene ruimte

bijkomende groene ruimte
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ONTWERPPRINCIPES

Een groen project - bomen

• bestaand aantalbomen te behouden : 76 st ( licht groen ) 

• te rooien bomen : 12         st

Deze Sierkersen  zijn qua vitaliteit sterk verminderd. 
Een aantal onder hen vertonen dood hout in hun kruin en zijn 
aangetast van de boomgaardvuurzwam. 
Deze zwam wordt omschreven als een sluipmoordenaar.
Omdat de vitaliteit van de meeste bomen er zeker niet meer op 
vooruit zal gaan en met de werkzaamheden in het vooruitzicht 
is het aan te bevelen om bij de vernieuwing deze te rooien en ander 
bomen aan te planten.

• Nieuwe bomen : 22  st (donkergroen)

EEN PROJECT DAT 
STERK INZET OP 
BIODIVERSITEIT
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ONTWERPPRINCIPES

Een maximale ontharding

bestaand

ontwerp

BESTAANDE TOESTAND IN M² ONTWERP IN M²

VERHARDING NIET      
WATERDOORLATEND 9995 3035

WATERDOORLATENDE VERHARDING 0 3824

STAPSTENEN 0 330

GROEN 2460 5266

TOTALE OPP 12455 12455

BESTAANDE  
TOESTAND

ONTWERP

EEN PROJECT DAT 
STERK INZET OP 
BIODIVERSITEIT
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MOBILITEIT

Ambitie

 Eenverkeersveiligeautoluwe omgevingvoor zachte weggebruikers ingericht volgens het STOEP - principe. Vernieuwde
verkeersituatiewerdgoed ontvangendoor de wijk.
Er is zelf de vraagom deze verderdoor te trekkenin de volledigewijk. 

Zachte weggebruikers
 door een aangepast materiaal te kiezen aande overstekenwordt duidelijkgemaakt dat er een gewijzigde verkeerssituatie is
 STOEP - principe ( zone 30 )
 zoen en vroem achterzijde kerk

ONTWERPPRINCIPES
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Plan symbiose scenario’s

1. BehoudLindedreef en aanlegondergrondse buffering met bloemenrijkgrasland

2. Groenpleinaanvoorzijde kerk, multifunctioneel in gebruikvoor kleine evenementen

3. Fietsenstallingen

4. Terras en petanqueveldgelinkt met zaalNele en gebruikbij kleine buurtevenementen

5. Open grasveldmet zittribune

6. spelen met natuurlijke ingrepenzoals reliëf en natuurlijkespelelementen

7. Terrasmet picknicktafel

8. Verhoogdwaterelement voorvoorzuivering

9. Heraanlegstraatprofiel met waterdoorlatendeverharding

10. Zoen en vroem (deelAzalealaan niet her aante leggenpasgebeurd)

PARTICIPATIETRAJECT

ONTWERPPRINCIPES
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TYPE VERHARDING

UITWERKING PRINCIPES

 Betonklinkersmet kleine voeg
6 mm ( voetpad,blauw) klinkers  met
grote voeg40 mm met  grasvoeg
( parkeren, donker groen )

 Recuperen vangraniet blokjes
aanvoorzijde kerk laten  
uitwaaieren met open voeg
( oranje )

 Stapstenenmet grasvoeg
waterpasserend
(geel)
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 Water afleiden
naar bloemenrijke  
beplantingin wadi  
beplanting die tegen
tijdelijke natte periodes
kan(donker  groen)

 Rustplekkenaande
woning in het groen  met
bloemenrijke  
beplantingdie op  een
normalebodem  kunnen
staan  (oranje)

 Bloemenweide met
voorjaarsbollen
( geel )

 Gras - lavagazon
( lichtgroen )GROENVORM

UITWERKING PRINCIPES

8



Acer campestre - Veldesdoorn Amelanchier arborea 
'Robin Hill'

Liquidambar styraciflua 
'Moraine'

Verschillende appel rassen

Tilia soorten 2e grootte:
Tilia henryana en Tilia mongolica

Paulownia tomentosa Prunus avium 'Plena' Zelkova serrata

Keuze bomen - 22 st :

 Bomen van2e grootte ( 6 - 12mhoog )
 Ongelijkjarige bomen ( verschillendematen )
 Bomen dienen voldoendeschaduwte geven,maar ookvoldoendelicht doorlaten
 Keuzeaanplant vanverschillendesoorten droogte tolerantie en eventuele ziektes

TYPE BOMEN

UITWERKING PRINCIPES
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Detail waterverhaal

WATERVERHAAL

UITWERKING PRINCIPES
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 Watervan kolkenAzalealaan afkoppelenen sturen richting wadinaastde bomen via een
drainagebuis ten voordele vande bomen

 binnengebied van het Deken de Saegherplein - hier worden alle regenpijpen en 
overlopen van regenputten afgekoppeld om het water viawadi’s eerst te laten infiltreren
in de grond en pas dan via overloop richting RW-net te laten overlopen.

 De 2 regenpijpenvande kerk ten noorden bovengrondsafkoppelenen aanpassen richting
verhoogdebak- voorzuiveringdie overloopt richting regenputten naastde kerk

 Wanneer regenputten volzijn, zal de voorzuiveringoverlopenrichting waterkanaal
over het plein en zo richting wadi

 Wadi’smaken deel uit vande spelprikkels



Waterkanaal detail

WATERVERHAAL

UITWERKING PRINCIPES

Doorsnede Azalealaan

11
















