LOODS TUIN - GEDEMPTE ZENNE

“Een groene ontmoetingsplek VOOR & DOOR de BUURT”
01VOORONDERZOEK

HISTORIEK EN MORFOLOGIE

Gelegen aan de rand van Brussel.
Wijk “Het Broek” ligt tussen het kanaal Brussel-Willebroek,
het viaduct (RO) en de Schaarbeeklei, ten zuid-westen van Vilvoorde centrum, en flirt met de Zenne die dwars door ons
gebied loopt.
MECHELEN

Voormalige industriezone (industriële revolutie) met arbeiderswoningen in haar kielzog.
Bleef na het één na één wegtrekken van de bedrijven 15 jaar geleden, troosteloos achter.
Een groot deel van de gebouwen maakt(e) plaats voor woon- en werkprojecten als onderdeel van een groot reconversieproject.
Productiehuis Woestijnvis werd in 2007 trendsetter van Vilvoorde mediastad door zijn intrek in een van de oude fabrieksgebouwen te
nemen. Ook voor ons projectgebied, de Loodstuin, die onstond als buurtinitiatief op een in 2013 afgebroken schrijnwerkerij,
vertrekt men vanuit de buurt, de publieke ruimte en de bestaande toestand, in tegenstelling tot de tabula rasa die men voor de
moderne bouwprojecten meestal toepast.
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SCHAAL 1/25000

BODEM

Antropogeen. Zowel door dempen van de
Zenne als afbraak schrijnwerkerij kunstmatig
aangelegde gronden.
Zandleemstreek (Zandig leem, matig doorlatend) binnen Zennevallei (afhellend ZuidNoord)

WATER

De lokale buurt (hond, joggen, jonge moeders...)
Woon-werkverkeer (fietsers, openbaar vervoer)
Ouderen (WZC, okra, ...)
De plaatselijke jeugd (0-88)
Werknemers bedrijven (Woestijnvis ...)
Recreanten (fiets/wandelen/...)

Deels overstromingsgevoelig.
Zenne is op deel van het traject gedempt
waardoor oorspronkelijke buffercapaciteit
verloren ging.
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Zenne kronkelde door ons gebied, maar is
verschillende keren herlegd om uiteindelijk
gedempt en/of ingebuisd te worden.
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BIOTIEK

Potentiële habitat : Eiken-(haag-) beukenbos
BWK: Gelegen tussen 2 waardevolle gebieden
ten oosten en ten westen, waardoor gebied
dienst kan doen als verbindend element.

ZWAKKE PUNTEN

STERKE PUNTEN
1. Langgerekte blauw-groene verbinding met het
centrum, enkel voor de zachte weggebruiker
2. Loodstuin groen eiland temidden de bebouwing
3. Hoofdzakelijk gebruik van inheemse beplanting
4. Veel waardevolle initiatieven reeds aanwezig
5. Initiatief komt grotendeels vanuit de buurt
(samenhorigheid)

1. Focus op de lengterichting en buiten-binnen relatie
(doorheen en kijken-naar ipv beleving)
2. Brute overgang naar zennepark (beton constructie)
3. Oversteekzones gevaarlijk, weinig aangeduid
4. Heel smal op aantal plaatsen
5. Brug Vilvoorde altijd in beeld
6. Weinig structuur in aanbod, allemaal eilandjes en
aparte initiatieven, oogt ook wat slordig en vuil.
7. Zichtbaarheid en integratie buurt beperkt (MarieJoséewijk, poorten zilvertuin op slot)
8. Opgesloten tussen hoge achtergevels en beplating

?

?

?

?

BEDREIGINGEN
KANSEN
1. Waardevolle ecologische blauw-groene corridor met centrum
Vilvoorde, nieuwbouw langs kanaal, station en verder...
2. Hogere belevingswaarde door het gebruik groen/blauwe
stapstenen
3. Plaats voor spel, gebruik groene ruimte als buitenruimte
kinderdagverblijf/WZC
4. Zenne/bufferarm terug in beeld en inzetten op natuurlijke
oevers ipv harde betonnen constructies
5. Socio-culturele belevingsplek voor jong en oud
6. Loodstuin/park als groene corridor richting station
7. Aantal open plekken mogelijks als groene vingers ingevuld

1. Verdwijnen van de site door oprukkende
nieuwbouwprojecten
2. Toename verkeer en parkeerdruk van de
nieuwbouw projecten langs kanaal
3. Toenemend lawaai, verkeer van de
luchthavenactiviteiten, haven, R0 en
spoorlijn Brussel-Mechelen
4. Individualisme
5. Beeldkwaliteit arbeiderswoningen tov
nieuwbouw projecten
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03VISIE
ECOLOGISCHE GROENE CORRIDOR

WARME GROENE PLEK IN GRIJZE BUURT

BELEVINGSGROEN VOOR IEDEREEN

Creatie van ecologische groene corridors als verbindend
element tussen centrum, station(s) en nieuwbouwprojecten
langs het kanaal.

Behoud en uitbouw van een groene en warme ontmoetingsplek met de focus op sociale interactie en integratie,
voor en door de buurt.
Een plek waar kinderen op een veilige en ongedwongen
manier kunnen spelen en waar mensen, onafhankelijk van
welke origine of afkomst, jong en oud, lokale bewoner of
passant elkaar kunnen ontmoeten in tuinieren, bbq, natuur,
kermis, spel ...
Gesloten naar bebouwing, open naar de buurt.

Omschakeling van kijkgroen naar belevingsgroen, niet er langs
maar er dwars doorheen, niet van aan de zijlijn kijken maar er
middenin beleven.
Gevarieerd verhaal waar mensen ook tot rust kunnen komen.
Beleving kan immers zoveel meer zijn dan een zandbak op een
grasplein of een wilgentunnel.

Terug in beeld te brengen van water als buffer en infiltratie,
maar evenzeer als beleving- en spelelement.
De historisch meanderende zenne is bepalend als beeld.
1m

24m

10m

4m

Focus op inheemse beplanting.
1m

10m

04 CONCEPTEN

CENTRALE BELEVINGSAS

MEANDERENDE ZENNE

OPEN NAAR DE BUURT

LOODSDAK ALS INSPIRATIE LOODS OPENGEWERKT

Huidige groen is samengepropt op een
strook van 1m LANGS de buitenzijde.
We kiezen voor beleving IN het groen
door introductie van een centrale
belevingsas met de nodige ruimte
voor groen. Door de lichte kromming
en plaatsing van het groen bakens in
of net uit beeld halen.

Huidig verhaal dat focust op de
LENGTE richting (DOORHEEN), wordt
vervangen door beleving in de
BREEDTE geïnspireerd op de meandering van de Zenne, die we ook terug in
beeld brengen (BREED -> SMAL)
De oksels van de meanders bieden
ruimte voor kwaliteitsvolle beleving.

... en gesloten naar bebouwing.
De bebouwing wordt daarbij in een
groen jasje gestoken waarbij vensters
op de omgeving worden gecreëerd
(doorgangen maar ook voor kunst/
grafitti op de bestaande muur)
De voorzijde en achterzijde worden
opengewerkt (POORT).

Als restant van een industrieel
verleden komt de typische driehoek
van de puntdaken terug in de
vormgegving waaronder de groene
wand, de houten installatie aan de
inkom, de zit/klimwand en de hangmathuisjes.

De voorkant van de loodstuin wordt
uitgekleed tot op het geraamte dat we
laten begroeien.
Op die manier krijgen we zowel een
nieuwe overdekte en open ruimte als
toegang.

05STRUCTUURSCHETS

GEWENSTE SITUATIE

VERKLARING

1. Bewaren en versterken van groen woon- en werkpark
2. Ecologisch waardevolle(re) landschapselementen in park (herintroductie
zenne, hoogstamboomgaard,...)
3. Creatie van groene vingers/corridors doorheen stedelijk/industriëel weefsel
richting spoorwegberm
4. Groene semi-publieke infrastructuur (WZC, sportterreinen, school, ...) als
overgang van park naar stedelijk weefsel
5. Inzetten op zachte fiets- en wandelverbindingen doorheen gebied
6. Beperken van doorgaand verkeer richting kanaal, heen en terug
7. Koester de bakens in het landschap (Kerk, kraan Koekoekx)
8. Zennetuin (zie masterplan)
9. Loodstuin als groene poort (zie Masterplan)
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HAREN-NOORD

LEGENDE
Semi publieke infrastructuur
(sporthal, school, ...)
Stedelijk weefsel
Groen weefsel (park, bos, ...)
Blauw weefsel (kanaal, zenne...)
Auto verbinding
Fiets/wandel verbinding
Trein verbinding
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06MASTERPLAN
PROGRAMMA
ZENNE/CARGILL PARK

1. Fitometer (rolstoeltoegankeliijk) 		
(Recuperatie bestaande toestellen)
2. Zicht op bakens (kraan Koekoeckx, kerk..)
3. Weghalen viaduct RO uit zichtsveld
4. Natuurlijke en bloemrijke oevers
5. Inheemse groene zone (“stadsoerwoud”)
6. Spelwadi als buffer/infiltratiebekken
7. Hoogstamboomgaard (met picknickplaats)
8. Veilige oversteekplaatsen (auto te gast)
9. Wandel/fietspad gescheiden (floorscaping)
10. Plaats voor nestkasten/vleermuizen +
aangepaste verlichting (ifv vliegroutes)

Verbinding met Correctiedreef

Getrapte waterbuffer/spelwadi

LOODSTUIN

Zonneterras ‘aan de overkant’

11. Toegankelijkheid voor personen met een
beperking (verhoogde plantbakken, 		
hellingspaden)
12. Plaats voor de jaarlijkse kermis
13. Samen (moes-)tuinen
14. Serre/verkoophuisje lokale markt
15. Materiaalhok tuinmateriaal
16. Natuurlijke spelheuvel
17. Petanquebaan
18. Klimwand
19. Herbruik/infiltratie water moestuin
20. Wilgentunnels
21. Overdekte terraszone
22. Plaats voor creativiteit (grafitti)
23. Zitplaatsen (ook voor rolstoel)
24. Kruidentuin
25. Creatief met paletten hoek
26. Plaats voor cocreatie/vorming/...
27. Verticaal tuinieren
28. Bijenhoek/instectenhotel met bijbehorende
waardplanten/nectarplanten

ONTWERPZONE 1

WZC

Open infiltratiekanaal

Cargill

Centraal belevingspad
Beweegzone
Meanderend Zenne groen in
wuivende siergrassen

Omheinde hoogstam boomgaard met picknick plaats,
schapen/hondenweide
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07 ONTWERPZONE

1 | ZENNEPARK

SCHAAL 1/250

-200

-200

VERBINDING ZENNEPARK
0

Doortrekken van verbinding over water
(brug), tevens dienst als bestaande toegang tot achterpoort bedrijventerrein.

-175

BESTAANDE VERHARDING

0

-50 -100

Bestaande verharding thv WZC wordt
behouden. Waar nodig kiezen we voor
waterpasserende betonstraat-stenen,
kleur beige.

-150

SPEELWADI
Bufferbekkens als avontuurlijke en
natuurlijke speelzone (boomstam, stapstenen...), ook in droge(re) periodes

-150 -100

0

-50

WATERBUFFERING
-175

Getrapte bufferzones (in beton) zorgen
voor afvoer en infiltratie regenwater.
Kunnen ook overlopen worden.

-150

-150

0

-125

0

ZONNETERRAS

-125

Zonneterras in hout (FSC Robinia) voorzien van tafels/banken. Toegankelijk via
prefab betonnen stapstenen (leuning en
rolstoeltoegankelijk).
Dichte struikengordel als rugdekking.

0

-100
0

BLOEMRIJKE OEVERS
Zachtere/sterkere glooiing volgens
meandering begroeid met inheemse
bloemrijke oevervegetatie.

-100

-75

-75

-50

TYPE DETAILS

WADI/WATER
WADI/WATER

BOS/BESLOTEN
BOS/GESLOTEN

VLAKTE/OPEN

SPEL/ACTIEF

ZIT/RUST

MEANDER/BRUG

Getrapt buffer en infiltratiebekken met groene/bloemrijke
oevers dat ook dienst doet als
spelelement.
Variatie in helling, afmetingen,
diepte en oversteekbaar.

Zone volledig omringd door
groen. Stadsoerwoud waar
mensen even afgesloten zijn
van alles rondom. Door dit in
een meander/bocht toe te passen krijg je aan 4 zijden
besloten beeld.

Zone waar we de hoge(re)
beplanting even doorbroken
wordt en we een gevoel van
openheid krijgen, idealiter met
zicht op een baken (kraan, kerk)

Zone voor spel in de ruimste
zin van het woord. Speeltuin,
zandbak, maar ook plaats voor
fitometer toestellen.

Zone met bankjes waar mensen
even kunnen genieten. Waar
mogelijk ook voorzien van een
uitzicht op een baken.

Waar meanderend groen en
pad elkaar kruisen, voorzien we
een brug (andere materialisatie
en verdiept groen).
Het gevoel van een rivier over
te steken.

VLAKTE/OPEN

SPEL/ACTIEF

ZIT/RUST

MEANDER/BRUG

DOORSNEDE WZC-SPELWADI

SCHAAL 1/100

SCHAAL 1/2000
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08 ONTWERPZONE
SPELBOSJE

2 | LOODSTUIN

SCHAAL 1/250

- vogelbosje/speelbosje (kampen bouwen)
- toegang tot terrein (kleinere poort) met boomstammen
- doorgang richting vlonderpad

WADI

Ondergrondse opvang voor herbruik in moestuin
Infiltratiezone voor overtollig hemelwater
Nooduitgang gebouw

EVENEMENTEWEIDE

- multifunctionele besloten grasvlakte in
komvorm met betonnen (zit-) stroken (amfitheater)
omgeven door heesters en meerstammigen
- hangmatten in huisjesvorm
- houten zitconstructies in de hoeken

0

CENTRAAL ONTMOETINGSPLEIN

Zitbanden in beton met hout bekleed, tevens dienst
doend als keermuur voor spelheuvel
Floorscaping in verharding voor bordspel (schaken)

-150

NATUURLIJKE SPELHEUVEL (BOVEN/ONDER)

LH01

-10

- bovengronds boomstammenpad, boomstroken,
schuifaf, spinnenweb, struikenbosjes (FSC hout/robinia)
- Speeltoren met uniek uitzicht op baken (kraan)
- Ondergronds speelbuizensysteem

-40
-80

-100

-60

INTERACTIEVE EDUCATIE PANELEN

VK02

Doe-borden met educatieve informatie over planten, moestuin,

MOESTUIN
0

- 6 afzonderlijke teeltbedden (teeltrotatie)
- Verhoogde moestuinbakken toegankelijk met rolstoel
- Smulstruiken
- Verticaal tuinieren op wand (kruiden, aardbei, frambozen, braambessen)
- Serre (kan dienst doen als verkoophuisje)
- Takkenril voor snoeihout (tevens afspanning)
- Omgeven door kastanjehouten hekwerk (recuperatie)

VK03

-15

-50

-80
-80
-80

VH01

-40

-80

-50

-100

50

-30

LH05

-40
0

-40
-35

BIJEN/INSECTENHOTEL

LH03
VK 01
Spelheuvel

-60

- te midden een bloemrijke prairieborder
bestaande uit nectar/geurende planten
- Focus op inheemse beplanting
- Educatief aspect

-80
-60

-15

-20

-25

PH02

PH01

-35
0

-40

-10

0

LH03

50

TOEGANGSPOORT

100
-30

150

Installatie in loodsvorm
bestaande uit verticale houten
boomstammen (ref schrijnwerkerij) temidden van
wuivende siergrassen.

0

-30

terras
LH03
BBQ zone
LH03
VK02
-15

terras

50

25

PH03
50
0

0

GROENE WAND

0

groene wand met open ruimtes
voor grafitti, doorkijk

OVERDEKT TERRAS

afgebroken
gebouw
PH03

oprit in dolomiet
Verhoogde
plantbakken

Deel loods wordt gestript en groen aangekleed
(groendak, klimplanten) en doet dienst als
overdekt terras (tafeltennis, tafels,...) en toegangszone tot loods

0

LADEN EN LOSSEN

- tweesporenpad (in grasbetontegels en waterpasserende betonstraatsteen) voor toegang tot
loods afgesloten met markeringpalen voor verdere
doorgang
- stroken doen dienst als wandel/fietsverbinding en als brandweerweg (6m)

ZILVERTUIN

- materiaalhok
- petanqueveld/banken
- Toegang tot domein

FIETSENSTALLING (20st)
fietsenstalling met beugels

REFERENTIEBEELDEN

SCHAAL 1/2000
Lehman college - Garrison Arch.

3D BEELD

Duecentosessanta - Simone bossi

Citadelpark - Gent

Oestergo - Denemarken

0m

10m

20m

CORTE · Great Land

30m

40m

50m

Parkban - Leicon

Bachelorproef januari 2020
BART BOOGAERTS
4LTA Flex | 2019-2020

5

09 TECHNISCHE

UITWERKING

OVERZICHTSPLAN
SCHAAL 1/500

ZONE 1 :

Wadi
Uitwerking infiltratiezone, inclusief aansluiting aan gebouw
Berekening buffercapaciteit (dakopp=575m2, regenbui 60L geeft 30m3
buffervolume), hellingen, overloop, ...

ZONE 1
ZONE 2 :

Inkomzone gebouw
Zone waar alle verharding samenkomt:
- tweesporenpad
- aansluiting pad Marie-Joseewijk
- aansluiting inkom gebouw
Belangrijk voor opbouwen en afstemmen onderlinge legverbanden

A
ZONE 4

ZONE 2

ZONE 3 :

UITVERGROTING
ZONE 6

Evenementenweide/amfitheater
- Uitwerken gazonzone in komvorm voor aansluiten met
bestaande gebouw (niveau -1m); grondverzet richting spelheuvel
- opbouw horizontale banden in gazon

ZONE 4 :
ZONE 3

Centrale zitzone
- Uitwerken zitbanken + verankering in verharding
- gebruik zitbank als grondkerend element voor spelheuvel

ZONE 5 :
ZONE 5

Spelheuvel
- opbouw en verankering spelheuvel boven- en ondergronds

ZONE 6 :

SamenMoestuinzone
- Aansluiting tuinpad op verharding
- Installatie serre en verhoogde moestuinbakken
- Constructie verticaal tuinieren

A’
ZONE 7 :

Inkomzone
- Aansluiting met openbare weg
- Installatie constructie toegangszone

PERCEELSGRENS achterbouw Marie-Joséewijk

ZONE 7
DOORSNEDE A-A’
PERCEELSGRENS LOODS Havenstraat

SCHAAL 1/100

Moestuin pad
- 10cm dolomiet 0/7(recuperatie bestaande weg),
tonrond geprofileerd, verdicht
- 15cm ongebonden steenslagfundering met
continue korrelverdeling 2/32
- geotextiel

Hekwerk
- Houten afspanning in hout (recuperatie) in
kastanje, FSC duurzaamheidsklasse I,
7-8cm afstand tussen de staken en 3x
gegalvaniseerde vlechtdraad.

Moestuin
- plantbedden 8x5m, 7cm verhoogd gelegd
- afgeboord met Cortenstaal lat, 150x3mm,
bevestigd met 4 cortenstaal paaltjes/m

Zitbank
- Prefab beton element 60x40xLcm, gladde
afwerking zichtbeton
- Bekleed met houten latwerk 4x8x50cm in
Robinia, FSC duurzaamheidsklasse I
- betonfundering 60x40xLcm
- Verdichte bodem (druktsterkte 17MN)

200

- Waterpasserende betonstraatstenen,20x20x12cm,
halfsteensverban, kleur grijs, sterkteklasse 20,
gevoegd met porfiersplit 1/3
- Straatlaag 3cm (na verdichting), porfiersplit 1/7
- 25cm ongebonden steenslagfundering met cont. korrelverdeling
type I (0/40) waarvan (max 3% fijner dan 0,063 en max 2% fijner
dan 2mm), verdicht
- Geotextiel
- Verdichte bodem (17MN)

- Wadi breedte 1m,
diepte 10cm

50
20

0

0
-25

Wandelpad
- ongefundeerd graspad

-25

Wandelpad
- Poreuze betonstraatstenen 22x11x8cm,
halfsteens legverband, gevoegd met split 1-3
- straatlaag 3cm, split 3/5, dikte 3cm
- 15cm ongebonden steenslagfundering met
continue korrelverdeling type I, 0/40
- Verdichte bodem (druktsterkte 17MN)

1.5%

Speelbuis
- Rioleringsbuis in PP, diam100cm x6m, SN8,
benor gekeurd
- Licht aflopend (2%) naar buiten toe

1.5%

0

-10 BESTAANDE MAAIVELD

- Grasbetontegels,60x40x12cm,sterkteklasse 20,
tot aan rand gevuld met grastegelmengsel (mengeling van teelaarde,
lava 3/8, compost en graszaad)
- straatlaag 3cm (na verdichting), lava 0/15
- 25cm ongebonden steenslagfundering met cont. korrelverdeling type I (0/40)
(waarvan max 3% fijner dan 0,063 en max 2% fijner dan 2mm), verdicht
- Niet-gewoven geotextiel
- Verdichte bodem (17MN)

SCHAAL 1/2000

DETAIL : ZITBANK/KEERWAND

-13

- Betonboordsteen 15x30x100cm type ID2,
5 cm verzonken geplaatst
- 15cm schraalbetonfundering met dubbele stut
- Niet gewoven geotextiel
- Verdichte bodem (druksterkte 17MN)

A
SCHAAL 1/25

-15

A’

0m

10m

20m

30m

40m

50m

UITVERGROTING : CENTRALE ZITZONE
SCHAAL 1/100

Afgeronde houten bovenbalk 8x4x50cm,
in FSC-hout duurzaamheidsklasse I, onzichtbaar
te bevestigen met RVS schroeven M10
50
Afgeronde houten bovenbalk 8x4x50cm,
in FSC-hout duurzaamheidsklasse I, onzichtbaar
te bevestigen met RVS schroeven M10

Spelheuvel
Aanwerking voet spelheuvel in komvorm,
diepte 10cm, breedte 1m
5cm onder houten bekleding
Aangevoerde grond in lagen van 20cm, verdicht

metalen u profiel 40 x 20 x 3,
gelakt licht grijs RAL 7035

50

8
37

45

8

metalen u profiel 40 x 20 x 3,
gelakt licht grijs RAL 7035

Spelheuvel
Aanwerking voet spelheuvel in komvorm,
diepte 10cm, breedte 1m
5cm onder houten bekleding
Aangevoerde grond in lagen van 20cm, verdicht

20

Betonfundering C25/30, 60x40cm xLengte
- verdichte ondergrond (druksterkte 17MN)

-27

37

45

80

Prefab parkband element 40x60cm xLengte
bekleed met noppenfolie 2.5cm
tot onder houten bovenbalk en boven rand grond

60

MV

50

MV
20

Prefab parkband element 40x60cm xLengte
bekleed met noppenfolie 2.5cm
tot onder houten bovenbalk en boven rand grond
2
44

8

Afgeronde houten bovenbalk 8x4x50cm,
in FSC-hout duurzaamheidsklasse I, onzichtbaar
te bevestigen met RVS schroeven M10

20

-27

Prefab parkband element 40x60cm xLengte
bekleed met noppenfolie 2.5cm
tot onder houten bovenbalk en boven rand grond

60

80

MV

Betonfundering C25/30, 60x40cm xLengte
- verdichte ondergrond (druksterkte 17MN)

%
0 ,5

lk 8x4x50cm,
sklasse I, onzichtbaar
roeven M10

DETAIL : BEVESTIGING
SCHAAL 1/10

8

SCHAAL 1/25

12 5

42

BOVEN- EN VOORAANZICHT : ZITBANK
l in komvorm,

g
n van 20cm, verdicht

metalen u profiel 40 x 20 x 3,
gelakt licht grijs RAL 7035

-30

-25

-22

- Metalen u profiel 40x20x3mm,
verzonken bevestigd met RVS
bouten M10 in betonnen parkband
- Houten bovenbalken 8x4X50cm (FSC
hout, duurzaamheidsklasse I,
verzonken te bevestigen met RVS
schroeven M10
2

0,5%

x60cm xLengte
cm
en boven rand grond

-22

MV

15

5%

40cm xLengte
ksterkte 17MN)

15

Afgeronde houten bovenbalk 8x4x50cm,
in FSC-hout duurzaamheidsklasse I, onzichtbaar
te bevestigen met RVS schroeven M10
Prefab parkband element 40x60cm xLengte
bekleed met noppenfolie 2.5cm
tot onder houten bovenbalk en boven rand grond

0,

8

2
44

-27

-40
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30

Betonfundering C25/30, 60x40cm xLengte
- verdichte ondergrond (druksterkte 17MN)

-27

15

6

10 BEPLANTING

SCHAAL 1/1000
LH23

GROENPLAN - BESTAANDE TOESTAND

LH22

Het projectgebied bestaat uit 2 delen (Cargill/Zennepark en anderzijds de
loodstuin) die elk met een andere intensiteit gebruikt worden.
Cargillpark vormt boven op de gedempte Zenne een belangrijke groene
verbinding tussen centrum van Vilvoorde en de nieuwbouwprojecten
verder langs het kanaal en zelfs met centrum Brussel als fietsverbinding.
Werd heraangelegd door ANB in 2011 als hoogstamboomgaard.
De loodstuin op zijn beurt ondstond tamelijk recent door het verwijderen
van een schrijnwerkerij (einde 2013).

LH25

PH29

LH22

PH30

LH22

VK28
LH17

LH19

rk

nepa
n
e
Z
/
l
l
i
Carg

LH18

LH24
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VH13

VH12

LK26

PH30

VH27

LH20

LH20

LH20

LH05

LH21

LH01
PH16

Josée
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a
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LH03

VK06

VK08

wijk

LH04

VK07

VK10 PH15

VK11
VK03

PH14

LH02

LH20

LH02

LH17

Loodstuin

LOODSTUIN
Code

Groenvorm

LIJNVORMIG

Soorten

CARGILL/ZENNE PARK
Functie

Meting

Stand- en groeiplaats

Vitaliteit

Code

Groenvorm

Soorten

Functie

Meting

Stand- en groeiplaats

Vitaliteit

LIJNVORMIG

LH01

Groenscherm

Clematis vitalba, Lonicera
periclymenum

Esthetisch,
80m
afschermend

Jonge aanplant, deels overwoekerd
door onkruid. Behoefte aan onderhoud (wieden)

LH02

Haag

Cypressa Leylandii

grondsoort: zandleem, ph licht
zuur tot neutraal, open tot halfopen situatie tegen klimsteun
(betonnet)

Esthetisch,
34m
afschermend

ok, onderaan deels kaal (door
hoogte afgebroken gebouw). Niet
zo’n fraai beeld vanuit ons project.

LH03

Haag

Crataegus monogyna, Euonymus
Esthetischeuropaeus, Euonymouys alata,
Begeleidend
Parthenocissus quinquefolia,
Carpinus betulus, Cornus sanguinea, Viburnum opulus, Acer campestre deels overgroeid door Hedera

grondsoort: zandleem, ph licht
zuur tot neutraal, half-open
situatie
tegen betonplatenmuur

20M

grondsoort: zandleem, ph licht
zuur tot neutraal, half open
situatie (tegen muur)

jonge aanplant, deels overwoekerd
door onkruid en klimop, geplant
maar niet onderhouden.

LH04

Wilgentunnel

Salix alba

Speelgroen

30M

ok, jonge aangeplant

LH05

Haag

Carpinus betulus

Esthetisch,
afscherming

grondsoort: zandleem, ph licht
zuur tot neutraal, open situatie

8MB60
H2M

grondsoort: zandleem, ph
licht zuur tot neutraal, gesloten
situatie ( tussen beplating en
heestermassief)

ok

VLAKVORMIG

VK28

LH01

VK08

LH17

Bomenrij

Juglans regia

Esthetisch,
begeleidend

14 st
H6MB3M

LH18

Heestermassieven

Esthetisch,
ecologisch
begeleidend

Nog jonge aanplant, onvoldoende groeiruimte (op 1m van bebouwing, bomen
etc aangeplant)

H3MB1M

grondsoort: zandleem, ph licht
zuur tot neutraal, half open
situatie (tegen bebouwing)

ok, heel wisselend beeld (strakke haag
tot losse struiken), Budleja neemt overhand waar hij kan (invasief)

LH19

Struikengordel bestaande uit
Rosa canina, Hedera arborescens, Corylus avellana, Budleja
davidii, Taxus baccata

grondsoort: zandleem, ph licht
zuur tot neutraal, half open
situatie (tegen bebouwing)

bomenrij

Populus nigra

Esthetisch
afschermend

H4MB1M

niet ok, afgezaagd op 4m hoogte, veel
opschot

LH20

Struikengordel met
hoogstam
fruitbomen

H4M

grondsoort: zandleem, ph licht
zuur tot neutraal, open tot
gesloten situatie

ok, zelfde struiken en bomen gebruikt
voor open en gesloten situatie. Werkt
voor open, minder voor gesloten situatie

LH21

struikengordel bestaande uit
Esthetisch,
Viburnum opulus, Hedera arbo- afschermend
rescens, Ilex acquifolium, Coryllus avellana, Viburnum opulus,
Acer campestre, Taxus
Hoogstamfruitbomen voornamelijk Prunus avium

grondsoort zandleem, licht
zuur tot neutraal, half open
situatie (tegen beplating)

Haag

Fagus sylvatica

esthetisch
begeleidend
afschermend

H2MB60CM

grondsoort: zandleem, ph licht
zuur tot neutraal, half open
situatie (tegen muur
bebouwing)

ok

VK06

Gazon

speelgazon

35are

LH22

Haag

Fagus sylvatica

H2MB60CM

siergazon

200m2

ok

Populus nigra

ecologisch
begeleidend

H25MB4M

Spelheuvel

spelheuvel

100M2

bomenrij

grondsoort: zandleem, ph licht ok, nog jong in aanplant
zuur tot neutraal, half open
situatie (tegen struikengordel)

opbrengst

250M2

LH25

bomenrij

Platanus hybrida ‘London’

Zilvertuin, moestuin met
verhoogde plantbakken

opbrengst

200M2

ok, veel schaduw van beuken
LK26

grasstrook

Poa pratensis, Festuca rubra

H25MB15M grondsoort: zandleem, ph licht
zuur tot neutraal, open
situatie

extensief gemaaid grasland met
onkruid : Urtica dioica, Rumex
obtusifolius,

ecologisch,
esthetisch

200M2

grondsoort: zandleem, ph licht
zuur tot neutraal, open situatie

jong in beheer, op dit moment
weinig variatie

ecologisch
esthetisch

B50C
L300M

grondsoort: zandleem, ph licht
zuur tot neutraal, open
situatie

ok, zeer smalle strook

extensief
grasland

grondsoort: zandleem, ph licht
zuur tot neutraal, open tot halfopen situatie

esthetisch
ecologisch

ok

Moestuin

open warm tot open koel, ph
neutaal

ok.

VK10

Kervel, radijs, prei, op basis van
permacultuur

Carpinus betulus als zuilboom
esthetisch
met border van Symphoricarpos begeleidend
chenaultii, Spirea vanhouttei,
Cornus sanguinea

H3MB1M

Moestuin

grondsoort: zandleem, aangevoerde grond, ph licht zuur tot
neutraal, open situatie

ok, weinig gras, vooral onkruid op
heuvels, tamelijk ruig

VK09

Poa pratensis, Festuca rubra,
Plantago lanceolata, Achillea
millefolium

LH24

grondsoort: zandleem, ph licht ok
zuur tot neutraal, half open
situatie (tegen struikengordel)

VK08

grondsoort: zandleem, ph licht
zuur tot neutraal, open tot halfopen situatie

Bomenrij

grondsoort: zandleem, ph licht ok
zuur tot neutraal, half open
situatie (tegen struikengordel)

Poa pratensis, Festuca rubra

LH23

esthetisch
begeleidend
beschutting

Gazon

grondsoort: zandleem, aangevoerd na afbraak schrijnwerkerij,
open situatie

ok, wel veel (on)kruid vooral op
heuvel-achtige stukken

VK07

Poa pratensis, Festuca rubra,
Rumex obtusifolius, Plantago lanceolata, Achillea millefolium

Heestermassieven

Viburnum opulus, Rosa canina,
Acer campestre

H2M

VH27

heestermassief

Euonymus europaeus

ecologisch
esthetisch

H150CM
15M2

ecologischbegeleidend

grondsoort: zandleem, ph licht
zuur tot neutraal, open situatie

Niet onderhouden. Ook door
voorbijgangers gebruikt als stort.
Putten van graafwerkzaamheden.

VK28

grastapijt

Poa pratensis, Festuca rubra

grondsoort: zandleem, ph licht
zuur tot neutraal, open
situatie

ok

Bomen: Fraxinus excelsior.
Heesters: Buddleja davidii, Corylus
avellana, Acer campestre, met ondergroei van netels en bramen.

grondsoort: zandleem, ph licht
zuur tot neutraal, open situatie

ok

Boom en
struikengordel/houtkant

ecologischebegeleidend

speelgazon
esthetisch

2000M2

grondsoort: zandleem, ph licht
zuur tot neutraal, open
situatie

ok

VK11
VH12
VH13

PUNTVORMIG

PUNTVORMIG

PH14

Potplant

Trachycarpus ‘Fortunei’

esthetisch

potplant

ok, nog klein

PH15

Solitair

Fagus sylvatica

2st,
H60cm

esthetisch

3st,
H20M
B15M

grondsoort: zandleem, ph licht
zuur tot neutraal, open situatie

ok

2st,
H20M
B15M

grondsoort: zandleem, ph licht
zuur tot neutraal, open situatie

ok

PH16

Solitair

Anna pawlonia, Liquidambar
styracyflua, Sorbus aucuparia

VLAKVORMIG

esthetisch
solitair

CONCLUSIE

solitair

Prunus avium

esthetisch

H3MB1M
3st

grondsoort: zandleem, ph licht
zuur tot neutraal, open
situatie

PH29

solitair

Prunus avium

esthetisch

H3MB1M
3st

ok, niet echt in overeenstemming met
boom die 10 jaar zou moeten zijn
Vooral die in de schaduw zien er niet
echt vitaal uit...

grondsoort: zandleem, ph licht
zuur tot neutraal, open
situatie

niet echt in overenstemming met boom
van 10jaar, vooral in schadus wegkwijnend, schors gebarsten (zonnebrand?)

VISIE
Verder inzetten op inheemse beplanting met de nodige variatie aan biodiversiteit en focus op
bloemrijke, nectarplanten. We zetten ook in op aanwezigheid van alle lagen, inclusief kruidlaag.

Sterke punten:
Voor inheemse beplanting gekozen, enkel Budleja(invasief) is
hier de vreemde eend in de bijt en neemt op sommige plaatsen vlot
de bovenhand.
Educatief aspect ok.
Zwakke punten:
Weinig variatie en beleving in de groenstrook (cargill park).
Al het groen is ook samengepropt op de buitenste meter, waardoor
bomen/struiken niet genoeg plaats hebben om zich te ontwikkelen
tot een volwaardig eindbeeld. Ook weinig tot geen kruidlaag aanwezig.

PH29

De juiste plant op de juiste plaats. Voorzien van voldoende plaats zodat een plant/boom zijn eindbeeld kan halen. Ook inzetten op correcte onderhoud. Het stopt niet bij aanplanten.
Inzetten op speel- en belevingsgroen (speelbos, klimbomen, spelheuvel, spelwadi...)
Groen scherm om bebouwing te verzachten (maar open naar de buurt.)
1m
10m
24m

1m

4m
10m

Bomen hebben het zelfs na 10 jaar moeilijk om te gedijen in deze zone (aangevoerde grond) waardoor voorgesteld beeld (hoogstamboomgaard) niet tot uiting komt.
De genomen initiatieven vormen geen geheel en stoppen ook na aanplant. Een bijen/insectenhotel is goed maar zonder de nodige waardplanten niet echt waardevol.
Speelgroen hoeft niet altijd een wilgentunnel te zijn.

HEEMTUIN KAREL HERTOG - WILSELE
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BEPLANTINGSVOORSTEL
Natuurlijke speelberg/wilgenluifel

Natuurlijke spelheuvel voor klein en groot, bovenen ondergronds. Door gebruik van groen dat tegen
een stootje kan, hoog en laag wordt de heuvel
onderverdeeld in zones.
Wilgentunnel : Salix alba Struiken : Salix repens,
Salix purpurea, Cytisus scoparius Gazon: Festuca
arundinacea (droogteresistenter) Bomen : Sorbus
aucuparia, , Sorbus thuringiaca ‘Fastigiata’,
Corylus colurna

Speelbos(je)/vogelbosje

Overgang van klimbomen en struiken, zone om
kampen te bouwen aan gebouwzijde naar meer
struweel, bloemen en bessen en aan de buitenzijde voor vogels.
Soorten: Cornus sanguinea, Viburnum opulus,
Sambucus nigra, Sorbus aucuparia, Corylus avellana, Rhamnus frangula, Prunus spinosa, Prunus
padus, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna

Samenmoestuin/smulstruiken

Zone met afgeboorde plantbakken waarvan
sommige verhoogd, omgeven door haag van
bessenstruiken en framboos/bramen tegen hekwerk op de muur.
Bessen struiken : Ribes nidigrolaria, Ribes nigrum,
Ribes uva -crispa, Ribes rubrum, Bessen tegen
klimsteun : Rubus fruticosus ‘Loch Ness’, Rubus
ideaus

Prairieborder (geur/nectar)

Border van wiegende grassen ondersteund door
bloemrijke planten en meerstammige solitaire
struiken en verwilderingsbollen in begin seizoen.
Bloembollen: Allium giganteum,Crocus vernus,
Galanthus nivalis Vaste planten : Agastache,
Echinacea, Persicaria amplexicaulis, Monarda,
Lysimachia ‘Firecracker’ Grassen : Calamogrostis
acutiflora ‘Karl Foester’, Melica ciliata, Panicum
virgatum, Stipa gigantea, Sporobolus heterolepis

HET ZEEN - ZAVENTEM

Natuurlijke wadi

Aan de zijkant van het gebouw voorzien we een
infiltratiezone voor het hemelwater (deel wordt
opgevangen voor herbruik moestuin).
We voorzien deze wadi van zoveel mogelijk
natuurlijke en inheemse soorten.
Bomen: Alnus glutinosa
Vaste planten : Ajuga reptans, Angelica sylvestris,
Berula erecta, Carex elata, Centaurea jacea,
Equisetum hyemale, Filipendula ulmaria

VASTE PLANT.BE

EVA-LANXMEER - CULEMBORG

Gemengd groenscherm
Samen (moes-)tuin
Prairieborder

Wadi

Speelbos/
vogelbosje
Speelberg

Evenementenweide

Groenscherm (heg)
Prairieborder

Evenementen/ligweide

Multifunctionele grasvlakte in komvorm en met
betonstroken (zit) omgeven door struiken- en
bomengordel.
Struiken : Amelanchier lamarckii, Mespilus germanica, Cornus sanguinea, Viburnum , Lonicera
xylosteum Bomen: Sorbus aria, Crataegus laevigata ‘paul’s scarlet’, Sorbus thuringiaca ‘Fastigiata’,
Prunus subhirtella ‘Autmunalius’ (meerstammig)

Samen (moes-)tuin

BEHEER(S)PLAN

Gemengd groenscherm/haag/heg

Terreineenh.

Afscherming van bebouwing door groene wand in
verschillende vormen.
Leibomen/fruit : Malus, Pyrus, Rubus fruticosus
‘Loch Ness’, Rubus ideaus Klimplanten: Clematis
vitalba, Lonicera pericyclemum, Pathenocissus
Quinquefolia (schaduw), Bryonia dioica Heg : Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Rhamnus frangula, Mespilus germanica

Streefbeeld

Zonneborder 4 seizoensbeleving met
natuurlijke
uitstraling

Speelberg

Evenementenweide

MFO PARK - ZURICH

gazon dat vlot
kan betreden
worden

Wadi

Natuurlijk

Vogelbosje

Bloesemrijke
heg

Solitairen

BEPLANTINGSPLAN - ZONNEBORDER

le Lon
Cle1/50Lon
Cle 1x1m)
Lon Cle Lon Cle Lon Cle Lon Cle Lon
SCHAAL
(RASTER

maatregel

Solitaire
boom/struik

maaien tot op 4cm
afvoeren maaisel

ga

Gau (35)

Lys (20)

Cle

Hel (35)

Hoogte

Ach (35)

J F M A M J J A S O N D

Gau (40)

Sti (100)

Ach (30)
#/M2

Maat

Roomwitte tot gelige, tweelippige bloemen

1-2/lm P9

Aga

Agastache ‘Blackadder’

50-100CM

Echinacea purpurea ‘Sundown’

60-80CM

Violetblauwe bloemaren aan tot lange stijf opgaande bloemstengels

7-9

P9

Helleborus niger

25CM

9-11

P9

Baptisia ‘Brownie Points’

90CM

bruin-caramel

6

P9

Verbena bonariensis

3

P9

150CM

Veronica peduncularis

20cm

strooiplant, prachtige paarse bloem, aantrekkelijk voor bijen en vlinders. 5-7

Ver

Ach

Gau

Ast

Achillea ‘Hannelore Pahl’

80CM

Gaura lindheimerii

70CM

Aster x frikartii ‘Mönch’

Ech

Baptisia ‘Brownie Points’

50CM

Panicum virgatum ‘Emerald Chief’

100CM

Spo

Stipa tenuissima

50CM

Sporobolus heterolepis

80CM

Ame

Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ (MS)

5M

Pan

Sti

STRUIKEN

Phi

Ver
Philadelphus ‘Virginal’

Cro

Crocus vernus ‘Vanguard’

10-20CM

Allium giganteum

75-100CM

Galanthus nivalis

10-20CM

BOLLEN

All

Gal

1-2M

Veronica peduncularis
20cm

Hel

abrikoosgeel, heerlijke geur

90CM
Prachtkaars met attractieve smalle lancetvormige bladeren

Laat, lang en blauwer bloeiend dan lavendel, want die zijn violet.

Helleborus
niger
5 cm grote, dikke, kogelronde bloemen, textuurplant
25CM

150CM

Melica ciliata

Lys

Blauwe bloemen, bladhoudend, winterhard

Per
Persicaria amplexicaulis ‘Red Baron’
70CM
Blackadder’
60-80CM
Mel

1-2/lm P9

Witte bloemen en donkergroen leerachtig blad laag en kruipend

gastache
Echb Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’
150CM
‘Sundown’

0-100CM
Cal
Calamogrostis acutiflora ‘Karl Foester’

Crèmewitte bloemen in trossen

oranje tot vuurrode, decoratieve zaaddozen

Echinacea
purpurea
70CM

GRASSEN

selectief wieden
inboet uitval
verwijderen afgestorven
plantenresten(maaien)

tijdstip

1x/maand
april-sept
(groeiseiz.)
indien nodig

uitgegroeide twijgen
1x/jaar
opnieuw invlechten
te lange takken afsnoeien

winter na het
vallen van de
bladeren

maaien met afvoer maaisel, verwijderen bladeren
(okt-dec)
eventueel bemesten

30x/jaar

april/nov

selectief snoeien/uitdunnen(30%)

1x/2-3jaar

herfst/winter

selectief wieden, inboet
indien nodig april-sept
uitval, verwijden afgestor- 1x/jaar
okt
ven plantenresten
1x/2-3jaar

herfst/
winter

selectief snoeien/uitdunnen(30%)

1x/2-3jaar

jaarlijkse controle
onderhoudssnoei(dode
takken verwijderen)

1x/jaar
late lente (in blad)
indien nodig herst/winter

80CM

6-7

P9

7-9

P9

6-7

P9
P9

Roodbronzen bloemaren, goudkleurige bloempluimen, winterdecoratief

5-7

P9

8-12

P9

Heldergroene blad met overhangende bronzen bloeipluimen. Herfstkleur 4-6

P9

7-9

P9

6-9

P9

1

200-225MS

1

80-100 BW

Dun heldergroen blad. Oranje herfstkleur. Geurend.

‘Hannelore Pahl’

P9

P9

Elegant siergras met een compacte bladpol en sierlijke bloeiwijze

Achillea

9-11

3-5

Gaura lindheimerii
eerst donker dan wit, zeer bloeirijk

Ach

P9

Attractieve doffe, bloedrode bloemaren, rijkelijke bloei

Gau

Ast

Mooie herfstkleur, vruchtjes, witte bloemen

Aster x frikartii

Per

Persicaria

De witte bloei met gevulde, grote tuilen, ruikt heerlijk

‘Mönch’

Geel, paars,wit,

grote 70CM
schitterende paarse bloemen

Witte winterbloeier

amplexicauli

25
s ‘Red Baron’

70CM

Ach (55)

Pan (100)

Ast (40)

Aga (28)

Ver
(50)
Kenmerken

Bloeitijstip

Phi

2-6M

Verb

frequentie

herfst/winter

Lon Cle Lon Cle Lon Cle Lon Cle Lon Cle Lon

Phi

Lonicera pericyclemum

Lys

april-sept

herfst/
winter

planten en begieten indien nodig april-sept
standplaatsverb.

Lon

Hel

1x/2-3jaar
1x/jaar

planten en begieten indien nodig april-sept selectief snoeien/uitvselectief wieden
dunnen (max 30%)

3-15M

Ech

1x/maand
(groeiseiz.)
indien
nodig

maatregel

planten en begieten indien nodig april-sept selectief wieden, inboet
selectief wieden
uitval, verwijderen afgestorven plantenresten

Clematis vitalba

VASTE PLANTEN

frequentie tijdstip

april/nov

Per (17)

Pan (65)

Ech (40)

KLIMPLANTEN

25-40x/jaar

selectief wieden
inboet uitval
verwijderen afgestorven
plantenresten

Lon Cle Lon Cle Lon Cle Lon Cle Lon

Lys (15)

Code Naam

vroege
voorjaar

maatregel

planten en begieten indien nodig april-sept selectief snoeien
selectief wieden
1x/maand
inboet uitval
inboet uitval
(groeiseiz.)
selectief wieden

Ast (25)

Per (20)

Aga (49)

tijdstip

Eindbeheer

Spo (40)

Ame

o (45)

frequentie

planten en begieten 1x/maand
selectief wieden
(groeiseiz.)
standplaatsverb.

Cal (35)

Mel (80)

Overgangsbeheer

natuurlijke
planten en begieten indien nodig april-sept
uitstraling vlot selectief wieden
toegankelijk
inboet uitval

Groenscherm natuurlijk
(heg)
gevuld groen
scherm

SPEELBERG DE KOSMOS - HEUVELLAND

Aanvangsbeheer

Lys (20)

Spo (38)
Ech (20)

20

25

6+

Sti (9

Mel (75)

Hel (20)
Ver (50)

Ast (30)

Ver (45

Per (20)

VERKLARING

OPPERVLAKTE : 400m2
BODEM : antropogeen, zandleem
DOELSTELLING : natuurlijke sfeer,
AGASTACHE ‘BLACKADDER’ onderhoudsarm, focus op bloem en
RASTER 1x
nectarplanten voor bijen/vlinders,
vier-seizoensbeleving
HABITAT : open, volop zon
BEPLANTINGSCONCEPT : kerngroepenbeplanting waarbij steeds meerdere
planten per groep aanwezig zijn,
ECHINACEA PURPUREA
Calherhaling van groepen (rust en ritme)
BEHEER: extensief beheer. Tot sluitCalamogr
ing plantendek wieden, nadien jaarlijks
Pan
ostis
maaien (struiken snoeien indien nodig)
Panicum
BEELDVORMING
Mel :
acutiflora
virgatum
februari: voorjaarsbollen,
Melica
Sti
‘Karl
‘Emerald
mei
oktober:
bloeiende
planten,
VERBENA BONARIENSIS
ciliatawintersilhouetten
Stipa
Foester’
november
januari:
Chief’
50CM
tenuissim
150CM
100CM
50CM

9/10

6-9

Ech (70)

STIPA TENUISSIMA

8
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