
OPMAAK INRICHTINGSCONCEPT EN HAALBAARHEIDSSTUDIE DUURZAAM BOUWEN
VAN EEN DOORGANGSGEBOUW IN MALDEGEM.

evr-Architecten bvba
Goudenleeuwplein 1, 9000 Gent
www.evr-architecten.be

10 juni 2010



POM Oost-Vlaanderen – haalbaarheidsstudie uitbreiding doorgangsgebouw Maldegem                   evr-Architecten bvba -  10 juni 2010  -  p2/67

INHOUD

1. ADRESSEN EN CONTACTGEGEVENS............................................................................................................................................................................. 5

2. UITGANGSPUNTEN DUURZAAMHEID ............................................................................................................................................................................. 6

2.1. BREDE DUURZAAMHEID............................................................................................................................................................................................................ 6

2.2. TIEN THEMA’S, HONDERD VRAGEN ........................................................................................................................................................................................... 6

2.3. SCORE..................................................................................................................................................................................................................................... 9

2.4. VERGELIJKINGSINSTRUMENT.................................................................................................................................................................................................... 9

2.5. TOEPASSING DOORGANGSGEBOUW POM MALDEGEM...........................................................................................................................................................10

3. INPLANTING - CONTEXT - MOBILITEIT - NATUURLIJK MILIEU.................................................................................................................................11

3.1 ANALYSE VAN DE CONTEXT ....................................................................................................................................................................................................11

3.2 ANALYSE VAN REGLEMENTERINGEN .......................................................................................................................................................................................15

ANALYSE PRUP ‘BEDRIJVENPARK KROMMEWEGE’..............................................................................................................................................................................................15

3.3 AANBEVELINGEN DUURZAAMHEID CONTEXT – MOBILITEIT – NATUURLIJK MILIEU......................................................................................................................18

INPLANTING  EN CONTEXT ................................................................................................................................................................................................................................18

MOBILITEIT .....................................................................................................................................................................................................................................................19

NATUURLIJKE OMGEVING ................................................................................................................................................................................................................................19

4. WATER................................................................................................................................................................................................................................20

4.1 VERMINDEREN VAN HET WATERVERBRUIK ..............................................................................................................................................................................20

4.2 BEPERKEN VAN DE AFVOERSTROMEN.....................................................................................................................................................................................20

4.3 AANBEVELINGEN DUURZAAMHEID WATER ...............................................................................................................................................................................24

WATERVERBRUIK ............................................................................................................................................................................................................................................24

BEPERKEN VAN AFVOERSTROMEN ...................................................................................................................................................................................................................24

BELEVING VAN WATER ALS NATUURLIJK ELEMENT ............................................................................................................................................................................................24

5. GRONDSTOFFEN EN AFVAL...........................................................................................................................................................................................25

5.1 STRUCTUUR...........................................................................................................................................................................................................................25

5.2 GEVEL ...................................................................................................................................................................................................................................27

5.3 BUITENSCHRIJNWERK ............................................................................................................................................................................................................28



POM Oost-Vlaanderen – haalbaarheidsstudie uitbreiding doorgangsgebouw Maldegem                   evr-Architecten bvba -  10 juni 2010  -  p3/67

5.4 DAK .......................................................................................................................................................................................................................................28

5.5 VERDIEPINGSVLOER...............................................................................................................................................................................................................30

5.6 RIOLERING EN REGENWATER .................................................................................................................................................................................................31

5.7 BINNENAFWERKING................................................................................................................................................................................................................32

5.8 AANBEVELINGEN DUURZAAMHEID MATERIALEN.......................................................................................................................................................................32

6. ENERGIE.......................................................................................................................................................................... ...................................................33

6.1 CONCEPTUEEL.......................................................................................................................................................................................................................33

6.2 BOUWTECHNISCH ..................................................................................................................................................................................................................33

6.3 INSTALLATIETECHNISCH .........................................................................................................................................................................................................35

VOORGESTELD CONCEPT TECHNIEKEN .............................................................................................................................................................................................................35

6.4 HAALBAARHEIDSSTUDIE ALTERNATIEVE ENERGIE ...................................................................................................................................................................38

6.5 TERUGVERDIENTIJD ENERGIEBESPARENDE INVESTERINGEN...................................................................................................................................................39

6.6 INSCHATTING E-PEIL ..............................................................................................................................................................................................................41

6.7 MOGELIJKE PREMIES..............................................................................................................................................................................................................41

6.8 AANBEVELINGEN DUURZAAMHEID: ENERGIE ...........................................................................................................................................................................42

7. GEZONDHEID, LEEFBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID ........................................................................................................................................43

7.1 GEZONDHEID / ARAB............................................................................................................................................................................................................43

7.2 VEILIGHEID / BRANDWEER .....................................................................................................................................................................................................45

7.3 INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID .............................................................................................................................................................................................47

7.4 AANBEVELINGEN DUURZAAMHEID: GEZONDHEID/LEEFBAARHEID/ TOEGANKELIJKHEID .............................................................................................................48

8. ECONOMIE / INNOVATIE / DUURZAAM BEHEER.........................................................................................................................................................49

8.1 SAMENLEVING EN ECONOMIE..................................................................................................................................................................................................49

8.2 INNOVATIE .............................................................................................................................................................................................................................50

8.3 DUURZAAM BEHEER ...............................................................................................................................................................................................................51

9. DUURZAAMHEID EN BETAALBAARHEID ................................................................................................................................. ....................................52

9.1 FINANCIËLE ANALYSE BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW VENECO LOCHRISTI   BOUWJAAR 2007 - 2008....................................................................................52

9.2 FINANCIËLE ANALYSE “STANDAARD PROJECT”........................................................................................................................................................................55



POM Oost-Vlaanderen – haalbaarheidsstudie uitbreiding doorgangsgebouw Maldegem                   evr-Architecten bvba -  10 juni 2010  -  p4/67

9.3 FINANCIËLE TERUGKOPPELING DOOR DE BOUWHEER..............................................................................................................................................................57

9.3 FINANCIËLE ANALYSE..........................................................................................................................................................................................................58

9.4 VOORSTEL PLANCONCEPT .................................................................................................................................................................................................64

11. BIJLAGEN...........................................................................................................................................................................................................................67

BIJLAGE A: HAALBAARHEIDSSTUDIE ALTERNATIEVE ENERGIE ....................................................................................................................................................................67

BIJLAGE B: BEREKENING E-PEIL (INDICATIEF!) ..........................................................................................................................................................................................67

BIJLAGE C: VERSLAG OVERLEG STEDENBOUW..........................................................................................................................................................................................67

BIJLAGE D: SONDERINGSVERSLAG...........................................................................................................................................................................................................67

BIJLAGE E: ADVIES BRANDVEILIGHEID ETHIAS (BESTAAND GEBOUW) ..........................................................................................................................................................67

BIJLAGE F: PREMIES VOOR OPENBARE BESTUREN....................................................................................................................................................................................67



POM Oost-Vlaanderen – haalbaarheidsstudie uitbreiding doorgangsgebouw Maldegem                   evr-Architecten bvba -  10 juni 2010  -  p5/67

1. ADRESSEN EN CONTACTGEGEVENS

Dienst stedenbouw Maldegem

Jeroen Van Heuverswyn

T 050/72 86 15

F 050/71 94 10

ruimtelijke.ordening@maldegem.be

Mobiliteitsambtenaar Maldegem

Jessica Hoste

T 050/72 89 58

Brandweer Maldegem

Alex Van Suyt

T 050/72 86 25

G 0475/56 87 72

marktonderzoek

Creas Bedrijfsvastgoed

Albert De Meester

T  09/265 00 00

F  09/265 00 05

G 0475/64 90 34

albert.demeester@creas.be

opdrachtgever

POM Oost-Vlaanderen

Ingrid Deherder

T 09/267 86 57

G 0498/17 77 46

F 09/267 87 16

ingrid.deherder@pomov.be

Veerle Van Daele

T 09/267 86 52

G 0498/17 77 42

F 09/267 87 16

veerle.vandaele@pomov.be

Ellen Eeckhaut

T 09/267 86 43

G 0492/91 18 12

F 09/267 87 16

ellen.eeckhaut@pomov.be

Agentschap Ondernemen

Entiteit Ruimtelijke Economie

Lut Slabbinck

T 02/553 37 49

F 02/553 34 76

lut.slabbinck@agentschapondernemen.be

ligging terrein

Vliegplein 14

9990 Maldegem

studieteam

evr-Architecten bvba

T/F 09/228 57 52

Jan Van Den Broeke

jan.vandenbroeke@evr-architecten.be

projectarchitect:

Marieke De Ridder

marieke.deridder@evr-architecten.be

i.s.m.

Ingenieursbureau Stockman NV

T 09/225 32 62

Veerle Vaneeckhout

veerle.vaneeckhout@istockman.be



POM Oost-Vlaanderen – haalbaarheidsstudie uitbreiding doorgangsgebouw Maldegem                   evr-Architecten bvba -  10 juni 2010  -  p6/67

2. UITGANGSPUNTEN DUURZAAMHEID

2.1. BREDE DUURZAAMHEID
Duurzaamheid heeft weinig te maken met groene opsmuk.

Duurzaamheid is ook meer dan energiezuinigheid.

Duurzaamheid wordt bekomen door een veelheid van kwaliteiten geïntegreerd na te streven.

Om dit proces te begeleiden werd de voorbije jaren aan evr-Architecten ( door o.a. Toerisme

Vlaanderen, Stad Gent, Gemeenschapsonderwijs, LNE...) gevraagd een duurzaamheidsmeter te

ontwikkelen.

Het betreft een objectiverende methode om de zorg voor duurzaamheid te meten en de

uitvoerder een leidraad te geven om een duurzaam project te realiseren.

De ontwikkelde methode baseert zich sterk op de bestaande internationale certificatiesystemen (

LEED / BREEAM ) en onderzoekt hoe deze naar de lokale context kunnen worden vertaald,

aangevuld en geïmplementeerd.

2.2. TIEN THEMA’S, HONDERD VRAGEN
Om duurzaamheid hanteerbaar te maken vatten we ze samen in tien grote thema’s.

De zoektocht naar duurzaamheid - hogere kwaliteit, met een kleinere voetafdruk - begint bij

een brede vraagsteling.

Dit zijn, samengevat, de essentiële vragen.

1. Inplanting en context: gebruikt dit project de ruimte duurzaam en stimulerend?

- Is het project bereikbaar en correct ingeplant?

- Sluit het aan op netwerken?

- Heeft het project iets te bieden aan zijn omgeving?

- Gebruikt het project de ruimte intensief?

- Gebruikt het wat er is ?
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2. Mobiliteit: hoe wordt hier de kwaliteit van het verblijfsgebied bevorderd?

- wordt het STOP principe gehanteerd?

- hoe gaat het project om met voetgangers- en fietsersinfrastructuur?

3. Natuurlijk milieu: hoe wordt hier de kwaliteit van de natuurlijke omgeving verbeterd?

- Hoe versterkt het project het groene en blauwe netwerk?

- Welke is de kwaliteit van de open ruimte, zijn er ontmoetingsmogelijkheden?

- Hoe vermijdt het project stedelijke opwarming?

4. Water: hoe gaat het project om met de natuurlijke waterkringloop?

- Wordt er aan hemelwaterverwerking / infiltratie gedaan?

- Is er sprake van beleving van water als natuurlijk element?

- Hoe wordt oppervlaktewatervervuiling vermeden?

- Is er aandacht voor zuinig watergebruik? Hemelwaterhergebruik?

5. Grondstoffen en afval: is er sprake van een duurzaam beheer van de

grondstoffenkringloop?

- Wordt het materiaalgebruik beheerst door een goed concept?

- Is er aandacht voor hergebruik van materialen?

- Is er aandacht voor een gesloten grondbalans?

- Worden duurzame materialen gebruikt? ( LCA / Nibe )

- Worden duurzame houtsoorten gebruikt?

- Zijn er voorzieningen voor (collectieve) afvalinzameling?

6. Energie: wordt hier een energieneutraal project nagestreefd?

- Is er sprake van een intelligente zonering en oriëntatie?

- Is er sprake van compactheid, een beperkte buitenschil?

STOP – principe:

S= stappen

T= trappen

O= openbaar vervoer

P= personenwagen

Er wordt voorrang gegeven aan de voetgangers,

fietsers en collectief vervoer.

Pas als de eerste drie alternatieven onmogelijk zijn

is het gebruik van de auto te verantwoorden.
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- Is de buitenschil maximaal geïsoleerd?

- Wordt oververhitting – op een passieve manier - vermeden?

- Is er sprake van intelligent daglicht gebruik?

- Is er een eigen energie-opwekking voorzien?

- Wordt gebruik gemaakt van efficiënte HR technieken, BBT?

7. Gezondheid, leefbaarheid en toegankelijkheid: wordt hier gezorgd voor een gezonde en

toegankelijke werk- en verblijfomgeving?

- Is er sprake van een goede licht & luchtkwaliteit?

- Is er een hoog akoestisch comfort?

- Is er een functioneel plan, rond een logische en leesbare circulatie?

- Bevordert het ontwerp de communicatiemogelijkheden intern / extern?

- Is er aandacht voor integrale toegankelijkheid?

8. Samenleving en economie: wordt dit een project met een evenwichtige ruimtelijke,

sociale, en economisch duurzaamheid ?

- Staan de ruimtes open voor de gemeenschap?

- Zijn de ruimtes flexibel bruikbaar en indeelbaar?

- Is dit een versterking van het lokaal socio-economisch weefsel?

- Kan dit project lokale, alternatieve, sociale tewerkstelling promoten?

- Worden er impulsen gegeven voor ethisch ondernemen, fair trade?

9. Innovatie: is dit een voorbeeldproject met innoverende duurzame ideeën?

Worden nieuwe inzichten of technologieën geïntroduceerd die de werking verbeteren, het

comfort verhogen, de milieulast verlagen?

Worden nieuwe inzichten rond mobiliteit, ruimtegebruik, .... geïntroduceerd?

Streeft het project duurzaamheidscertificatie na ? ( Leed, Breeam, Greencalc..)

Kan het project een educatieve rol vervullen?
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10. Duurzaam beheer: is, na het bouwen, een duurzaam beheer mogelijk?

Is er sprake van compactheid?

Wordt een moeilijke detaillering vermeden?

Is er sprake van een duurzame / onderhoudsarme materiaalkeuze?

Is er sprake van beheerste / onderhoudsarme technieken?

2.3. SCORE

In de duurzaamheidsmeter worden meer dan 100 na te streven duurzame kwaliteiten benoemd

en gerangschikt volgens de specifieke hoofdstukken en geordend in de verschillende fases van

een projectproces.

De toegekende punten worden opgeteld en leveren een totaal op per hoofdstuk. Deze score

wordt visueel voorgesteld in een overzichtelijk spiderdiagram zodat men kan aflezen in welk

hoofdstuk men goed of slecht scoort.

De monitor genereert niet zomaar een absoluut totaalcijfer of percentage, maar maakt op de

eerste plaats duidelijk in welke hoofdstukken de pijnpunten en in welke hoofdstukken de

potenties liggen. Vervolgens kan men er deze hoofdstukken op naslaan om zich te informeren

op welke concrete punten de site of het project tekortschiet of sterk scoort.

2.4. VERGELIJKINGSINSTRUMENT
De monitor laat tevens toe om verschillende voorstellen op een zelfde site of hetzelfde voorstel

op verschillende sites te vergelijken.
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2.5. TOEPASSING DOORGANGSGEBOUW POM MALDEGEM

Het was hier niet de opdracht om een specifieke duurzaamheidsmeter op maat op te maken

voor dit specifiek type programma en project.

Evenmin is hier sprake van de beoordeling van in detail uitgewerkte projecten.

Deze duurzaamheidsstudie is toegespitst op een eerste concept van het gebouw op deze

specifieke site, met daarbij het in kaart brengen van de meest essentiële duurzame kwaliteiten,

waaraan dit project zou moeten voldoen, wil het effectief een voorbeeldfunctie vervullen.

Dit alles – niet onbelangrijk – binnen een strak ( en economisch ) budget.

We willen er ook op wijzen dat de realisatie van een duurzaam project teamwerk veronderstelt,

waarbij alle betrokkenen – ook naast het ontwerpteam – dezelfde ambities delen.

Het is noodzakelijk dat alle partners die uiteindelijk dit project gaan uitwerken dezelfde richting

uitgaan. Het is ook noodzakelijk dat de bouwheer daarbij op zoek gaat naar mogelijkheden om

dit te realiseren.

Basisvoorwaarden voor een duurzaam project zijn:

 - dat het project gekaderd is en blijft in een ruime, ambitieuze en uitgeschreven duurzame visie,

  opgesteld door de bouwheer.

 - dat het realisatieproces om deze visie te bereiken, goed gestructureerd wordt uitgezet –

waarbij de verantwoordelijkheden worden benoemd

-  dat het ontwerp in elke fase wordt afgetoetst aan de vooropgestelde doelstellingen

Dit bundel is opgemaakt in een volgorde, analoog aan de 10 hoofdstukken rond duurzaamheid.

Daarbij hebben we getracht om ons basisonderzoek rond de hoofdthema’s telkens te besluiten

met de, volgens ons haalbare en hier toepasselijke aanbevelingen op het vlak van

duurzaamheid.

N44
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3. INPLANTING - CONTEXT - MOBILITEIT - NATUURLIJK MILIEU

3.1 ANALYSE VAN DE CONTEXT

Het terrein ligt op het bestaand Bedrijvenpark Krommewege, op Vliegplein nr. 14 te Maldegem.

Het bestaande doorgangsgebouw – vooraan het terrein - telt 3 bedrijfsmodules van 2x ca.

610m2 en 1x ca. 500m2.

Per module is hier naast de atelierruimte ook kantoor, 2 kleedruimtes, refter/vergaderzaal en

sanitair voorzien.

De beide aanpalende percelen zijn bebouwd.

De achterliggende zone is een ‘recreatieve bufferzone’; bedoeld om op termijn als gemeentelijke

groenzone te worden ingericht met een aantal recreatieve functies.

(momenteel zijn speelpleinwerking en een bolderclub aanwezig).

FOTO’S BESTAANDE TOESTAND

Vliegplein 16: Advanced Tube Technology Inrit bestaand doorgangsgebouw Vliegplein 12: Transhumal

achterliggende (toekomstige) groene recreatieve bufferzone
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bouwterrein - braakliggend terrein achter bestaand doorgangsgebouw

TRANSHUMAL BESTAAND
DOORGANGSGEBOUW

ADVANCED TUBE
TECHNOLOGY

VliegpleinInrit personenwagens, parking en ingang kantoren
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Inrit vrachtwagens + laad- en loszone rechts

Bestaand gebouw – geïmproviseerde vergaderruimte in atelier Bestaand gebouw – kantoren Bestaand gebouw – refter

Bestaand gebouw - atelierruimte
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opmetingsplan
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3.2 ANALYSE VAN REGLEMENTERINGEN

ANALYSE PRUP ‘BEDRIJVENPARK KROMMEWEGE’

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bedrijvenpark Krommewege te Maldegem’ dd. juli 2009

is van kracht in deze zone.

Een nieuw regionaal bedrijventerrein wordt gepland als uitbreiding op het bestaande.

Door de gemeente wordt hier nog een lokaal bedrijventerrein aan toegevoegd.

Het terrein wordt ontsloten langs de N44. De circulatie doorheen het bedrijventerrein zal

georganiseerd worden met een centrale verzamelweg. Vliegplein maakt hier deel van uit.

Momenteel is er geen openbaar vervoer met vaste buslijnen doorheen het industrieterrein. 2

belbushaltes (1 op Industrielaan, 1 op de Ringbaan) liggen in de buurt.

In het kader van de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan zijn gesprekken gepland met de lijn

om de mogelijkheden voor een buslijn doorheen het bedrijventerrein te bekijken.

Er is in het PRUP sprake van ‘gemeentelijk initiatief’ voor veilige fiets- en voetgangers-

voorzieningen. Na navraag bij de mobiliteitsambtenaar blijkt dat er nog geen concrete plannen

zijn.Er loopt wel een provinciale fietsroute doorheen de site (via Vliegplein).

Vliegplein is in beide richtingen voorzien van een fietspad. (zie foto’s bestaande toestand)
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ANALYSE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

- Er is geen maximale bouwhoogte.

- De afstand tot de perceelsgrenzen bedraagt minimum 6m,

  en min. de kroonlijsthoogte van het gebouw. (45°-regel).

- De minimum afstand tot de rooilijn voor nieuwe constructies bedraagt 6m.

- Voor opvang, infiltratie en/of vertraagde afvoer van hemelwater zijn de eisen strenger

  dan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening:

 - minimum 300 m3 buffer per hectare verharde oppervlakte.

- het gebufferde hemelwater moet steeds maximaal geïnfiltreerd worden in

  infiltratiebekkens met minimum 400 m2 infiltratie-oppervlak per hectare aangesloten

verharding wat – gelet op de doorlatendheid van de bodem

- resulteert in een afvoerdebiet door infiltratie van 5l/s/ha.

  Elk infiltratiebekken mag, rekening houdende met de natuurlijke grondwaterstand,

  maximaal 1,5m diep zijn.

- Het hemelwater dat wegens ruimtegebrek niet kan geïnfiltreerd worden moet

  opgevangen worden in een bekken voor vertraagde afvoer van hemelwater

  dat gravitair kan leeglopen, met een ledigingsdebiet van 5l/s/ha bij constante

  doorvoer.

 - Een collectief infiltratie- of bufferbekken voor meerdere bedrijven samen, is mogelijk.

Concreet: we schatten de toename aan dakoppervlakte + verharding in op ca. 2000m2.

Dit resulteert in een verplichte buffer van 60 m3.

Als we dit verwezenlijken met een open gracht van 0,5m diep en 2m breed, dan is een

lengte van 60m noodzakelijk.
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3.3 AANBEVELINGEN DUURZAAMHEID CONTEXT – MOBILITEIT – NATUURLIJK MILIEU

INPLANTING  EN CONTEXT

Intensief ruimtegebruik

- Het nieuwe doorgangsgebouw is door de locatiekeuze (de restzone achter een bestaand

doorgangsgebouw ) een voorbeeld qua verdichting in een verkaveling met

alleenstaande bedrijfsgebouwen.

- Aandacht voor beheerste footprint / zoveel mogelijk de bodem vrijwaren: compact bouwen,

minimaal verharden

Vlotte Ontstluiting

- Aandacht voor vlotte ontsluiting van de site en de gebouwen voor voetgangers en fietsers

- Gebruik van bestaande infrastructuren: laden en lossen voor het nieuwe gebouw kan vlot

aangesloten worden op de bestaande, zodat de extra oppervlakte verharding beperkt blijft.

- Introductie van nieuwe verbindingen: een verbinding naar het achterliggend groen

buffergebied via een poortje is wenselijk.

- Openbaar vervoer: verbeter de bereikbaarheid, breng halte zo mogelijk dichterbij: mogelijk

kunnen gesprekken opgestart worden met de Lijn voor een betere ontsluiting van de

industriezone.

- Provinciale fietsroute langs Vliegplein schept mogelijkheden.

De gemeente dient hier in de aanleg van de infrastructuur nog op in te spelen.

Verhoogde leefbaarheid

Aandacht voor introductie van groene plekken: een groene ontmoetingsplek/picnick-plek

tussen de twee gebouwen bevordert de communicatie tussen alle huurders.
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MOBILITEIT

Introductie van het  STOP principe

- Aandacht voor zachte weggebruikers, aangepaste infrastructuren: op het terrein worden best

fietsenstallingen geplaatst, 1 voor het bestaande en 1 voor het nieuwe doorgangsgebouw.

 Deze worden bij voorkeur ingeplant nabij de gebouwingang om het gebruik aan te moedigen.

 (benodigde ruimte per fiets 0,7 x 1,75m)

- Vermijden van verkeersconflicten voetgangers / fietsers / mechanisch verkeer, door een goede

verkeersstudie

- De parking voor personenwagens van het bestaand gebouw is overgedimensioneerd.

  Een surplus van 6 extra parkings volstaat voor de nieuwbouw.

  Deze worden bij voorkeur aangelegd als uitbreidingszone; in halfverharding, waterdoorlatend.

- Maximale inrichting van de omgeving als verblijfsgebied, en minimaal als verkeerszone

- Mogelijk kunnen gesprekken opgestart worden met de huurders ivm. fietsgebruik, openbaar

vervoer, carpooling...

NATUURLIJKE OMGEVING

De site in zijn ruimere natuurlijke context                  

- Niet bebouwde ruimte wordt zo weinig mogelijk verhard en ingericht als groene ruimte – waarbij

ook waterpartijen / wadi’s kunnen functioneren als stapstenen voor biodiversiteit

Beperking van milieuvervuiling

Beperking stedelijke opwarming door introductie van

- Vegetatie, groene zones (streekeigen en onderhoudsarme aanplantingen ...)

- Waterpartijen

- Gebruik van zonreflecterende materialen of minder donkere materialen

- Beperkte verhardingen en groendaken


