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OMSCHRIJVING OPDRACHT

De opdracht omvat de aanleg van het onthaal-speellandschap:

1. Een inkom voor traag verkeer en leveringen

▪ Via Schietakkerstraat

▪ Verzamelplaats voor trage weggebruiker

▪ Paden aansluiten op de bestaande gebouwen en fietsenstalling

2. Een fietsenstalling

▪ Fietsenstalling voor 40 fietsen

▪ Hemelwaterverordening impact en bestaande riolering nazicht

▪ Goed bereikbare locatie

3. Aanleg van speellandschap

▪ Vergroenen van de parking

▪ Verharding integraal toegankelijk voorzien

▪ Hoogte verschillen overbruggen

4. Herinrichting parking (ifv budget)

▪ Kiss & ride zone

▪ Bus staanplaats met verzamelzone

▪ 12 parkeerplaatsen

▪ Toegang van buren integreren

▪ Paden aansluiten op de bestaande gebouwen en fietsenstalling

PARKING KOUTERSTRAAT
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Voor het ontwerpen van het landschap zijn we vertrokken van de

huidige inmetingen van de landmeter.

Door het analyseren van de hoogtelijnen, de passen aan de

gebouwen en de Schietakkerstraat hebben we een route uitgezet. Op

deze wijze passen we steeds plaatselijk het landschap aan dmv.

ophogingen of soms afgravingen.

Om het pad voor rolstoelen toegankelijk te maken

dient het verschillende rustpunten te hebben

na 10m en 50cm hoogte verschil.

Het pad wordt waterdoorlatend voorzien en is 2,5m zoals de reeds

aanwezige paden. Daarnaast voorzien we short cuts met stapstenen

die door het landschap belangrijke kruispunten met elkaar

verbinden. Deze zones worden ook extra verhard met zand/grind

(hergebruik bestaand mogelijk?) waardoor er ontmoetingsplekken

ontstaan.

De fietsenstalling wordt half ondergronds voorzien op gelijke hoogte

met de inkom aan de Schietakkerstraat. Door het half hoog plaatsen

van de stalling krijgt deze voldoende licht en zal deze niet zo

prominent aanwezig zijn. Mits de nodige beplanting rondom zal deze

in het landschap opgaan vanuit de klassen. De beplanting is cruciaal

en maakt het ook veiliger rondom de stalling.
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FIETSEN

Speelzone met zand

Shortcuts

Inkom kiss en ride

+ leveringen



40 fietsen

Half ondergronds

Sedum dak

Landschap met hellingen ifv toegankelijkheid

INKOM TRAAG VERKEER EN LEVERINGEN

SPEELBOS

Speelzone met klimbomen,

boomstammen, zand, …

Inkom gebouw

pas +2400

Inkom gebouw

pas +0,00

FIETSENSTALLING

Wachtplek

Bestaande pas +1400
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Architectenbureau Kristof De Lange



Bomen vooraan de Kouterstraat kappen –

herbruiken in speelbos

Speellandschap

Ontmoetingsplek met klimbomen en

zand/grind (herbruik)

SPEELLANDSCHAP & SPEELBOS
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Bestaande bomen

Nieuwe bomen



PARKING

Kiss & ride zone

Bus staanplaats met verzamelzoneToegang buur

11 PARKEERPLAATSEN + 1 VOORBEHOUDEN

Toegang buur

Watermeter

Bestaande bomen behouden,

noodzakelijke kappen voor

speelbos Bestaand pad

ONTMOETINGSPLEK

SPEELBOS & PARKING

CONCEPT
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De huidige verharde zones worden verwijderd, de

zone asfalt kan volledig in waterdoorlatend

materiaal worden aangelegd in functie van het

budget. Het ontwerp laat toe om dit op een later

tijdstip pas aan te leggen. De huidige asfalt

parking kan tijdelijk behouden blijven.

Het bestaande pad naast het huidige grind kan

tevens behouden blijven. Naast de parking wordt

een met een haag afgescheiden pad voor fietsers

en voetgangers voorzien om het traag verkeer

niet te mengen met het gemotoriseerd verkeer.

De buren behouden hun toegangen via grasdals.

Er worden 11 staanplaatsen voorzien en 1

voorbehouden plaats. De staanplaatsen en een

deel draaizone voor brandweer en bussen worden

in grasdals aangelegd. Er is plaats voor 5 auto’s

om achter elkaar gelijktijdig de kinderen op de

kiss en ride uit te laten stappen.
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Nieuwe klimbomen en

zomereiken als koeling

PARKINGSPEELBOS

Speelzone
Kiss en ride zone

Zone voor bussen

Bestaande groenaanleg kan behouden blijven
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