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Projectgebied - Deelzones

Context

Het projectgebied is een sociale woonwijk bestaande uit arbeiderswoningen, sommige zijn
gerenoveerd en doen dienst als sociale woning,
andere zijn in privéhanden.

Omsloten tuintjes

Viooltjesstraat

Het zijn kleine percelen van aaneengeschakelde gesloten bebouwingen. De voortuintjes en
achtertuintjes zijn ook zeer compact.
Buiten de bomen is er nauwelijks duurzaam
groen in de straten en de tuinen. Het Hazeweide park vlakbij is een klein wandelpark met
speelgelegenheid.

Hazeweide onthaal

Doelgroepen
De huidige bewoners van het projectgebied zijn
voornamelijk oudere mensen en sociaal achtergestelde mensen. Het betreft deels ook
mensen met een migratie-achtergrond.
Het project moet dus rekening houden met een
oudere bevolking, maar langs de andere kant
dient het ook tot het aantrekken van een jongere bevolking om een nieuw elan te geven
aan deze wijk.

J. Wautersplein

Chrysantenstraat

Tevens moeten we rekening houden met een
bevolking die openstaat voor nieuwere trends
in de samenleving zoals cohousing en samentuinen. In de buurt zijn er opportuniteiten voor
zulke stadsvernieuwingsprojecten. Dit project
kan hier mee van profiteren.

Swot Analyse

S
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- rustige wijk zonder doorgaand verkeer
- voetwegen tussen huizenblokken
- onderwijs, cultuur en sportfaciliteiten nabij
- parkgroen en straatbomen
- ontsluiting openbaar vervoer (trein, bus)

- koning auto regeert in straatbeeld
- eentoning groen in straat, plein en park
- verharding dominant aanwezig
- individualisme heerst: individuele tuintjes, hondendrollen

- stapsteen van groen
- mogelijkheden voor cohousing/deeltuinen
- samenwerking Horteco ifv stadslandbouw
- verfrissing en verluchting, vb: groendaken

- parkeerdruk door school en sportcomplex
- vereenzaming oudere bevolking
- verdere isolatie van winkelfaciliteiten
- sluipverkeer in nabije omgeving

O
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Cours de Faubourg - Vilvoorde
Visie
- De woonwijk Faubourg wordt een stadswijk die als referentie geldt binnen de stad Vilvoorde als vernieuwende klimaatvriendelijke wijk.
- Een wijk waar doorgaand verkeer uit geweerd wordt door lussen te creëren en waar de auto uit het straatbeeld verdwijnt door meer gebruik te maken van autodelen en
deelfietsen. Ook zelfrijdende auto's en de nabijheid van vlot openbaar vervoer bieden oplossingen aan voor minder parkeerplekken.
- In deze woonwijk staat duurzame waterhuishouding centraal, door het regenwater zo veel mogelijk ter plekke te bufferen, te laten infiltreren via greppels en WADI's en te hergebruiken. Duurzamer en kleurrijker groen zorgt voor meer biodiversiteit zowel in de buurttuinen als op straat. Op die manier ontstaat er een groene stapsteen naar de omliggende wijken zoals Far West en de
tuinbouwschool.
- Oude bedrijfssites maken plaats voor of zorgen voor inbreidingsprojecten en cohousing initiatieven met voldoende aandacht voor groen en ecologie. De bevolking is een mix van oud en jong
en de infrastructuur is hierop voorzien met spelprikkels voor de jongsten en makkelijk bereikbare wandelmogelijkheden voor de ouderen.

Mechelen

Zemst
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Concepten

Groen binnen, auto buiten

Sharing is caring

- Duurzaam groen in gehele buurt
- Gevelgroen en groendaken
- Bloem- en plantenfestijn
- Parkeren aan rand
- Autoluw woonerf

- Collectieve buitenruimte
- Samentuinen
- Deelfietsen
- Autodeelsysteem

Poorten

- Toegangspoorten als identificatie van de buurt
en ter verhoging van de verkeersveiligheid
- Parkpoort als uitnodigende blikvanger
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Blauwgroene aders

- Groendaken als waterbuffers
- Waterdoorlatende verharding
- Opvang en waterinfiltratie ahv
greppels en WADI's
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Cours de Faubourg - Vilvoorde
Cours de Faubourg past volledig in de visie van de
nieuwe Faubourg wijk.

MAsterplan

De Viooltjesstraat, de Crysantenstraat en het J. Wautersplein zijn autoluw gemaakt. Er zijn parkeerplaatsen en autodeelplaatsen voorzien aan de
rand van de projectzone en fietsbergingen op
verscheidene plekken langsheen de straten.

Schaal 1:250
1

Daarnaast leggen de collectieve ruimtes de
klemtoon op ontmoeten, verbinden en samenzijn:
- Het J.Wautersplein wordt een plek om
elkaar te ontmoeten. Er komt een kleine
luifel en het krijgt meer kleur door verhoogde vaste plantenborders.
- De driehoekige buurttuin wordt een
collectieve buitenruimte met o.a. een
kippenren, een pluktuin, kleurrijke vaste
plantenborders en een paar speelelementen.
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Toegang tot wijk identificeerbaar via gekleurde
betonverharding en 2 sierfruitbomen
Autoluwe Viooltjesstraat, eenrichtingsverkeer
Fietsenberging
Seringenstraat, eenrichtingsverkeer
WADI
Tijdelijk parkeren
Buurttuin met verblijfsruimte, kippenren, moestuin, plukttuin, speelprikkels en vaste planten
Breed parkonthaal met vaste planten
Autoluwe Chrysantenstraat, eenrichtingsverkeer
J. Wautersplein, verkeersvrij
Parkeerzone buiten het projectgebied
Groendaken
Park - sport en spel
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Cours de Faubourg - Vilvoorde

1

2

Cours 2: J.Wautersplein
Schaal 1:100
waterdoorlatende bestrating met graslijnen
30x10x8
poreuze betonstraatsteen 30x20cm

3

luifel met groendak - 15
cm substraatlaag
verhoogde plantenborder - gepolierde beton
zitplek - thermowood
planken
trapje naar borderpad beton
vaste plantenborder
1. WADI
2. Luifel
3. Podium

Doorsnede
Schaal 1:200

ReferentieBeeld - verlichting

3D voorstelling
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ReferentieBeeld - zitboord
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Cours de Faubourg - Vilvoorde

Cours 1: Buurttuin
1

Schaal 1:100
groendak
verharding pleintje betontegel 50x50cm open voeg

2

wandelpad 1m50 breed
grind in honingraatplaat

2

zitplek - gepolierde beton + thermowood
graspad tussen hoger
gras/bloemenweide
heester - 2 à 3m hoogte
kleinfruit 1 - 1,5m hoogte
moestuinbedden

3.

speelheuvel
1. Tuinhuis met kippenren
2. Moestuin
3. Speeltuintje

Doorsnede
Schaal 1:100

ReferentieBeeld - hekwerk

3D voorstelling

Referentiebeeld - Samentuinen
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Cours de Faubourg - Vilvoorde
Technieken

OverzichtsPlan 1/1000

Detail 1/100
Detail WADI 1/10
WADI

Fietsenberging

Snede 1/20
Straat

Uitvergroting Kantstrook 1/5
Detail 1/100

Opbouw van het groendak
- sedumplanten
- 15 cm substraat
- drainagemat
- wortelvaste folie
- OSB - plaat 1.8 cm
- EPDM - folie
- CLS - balken
- waterdichte multiplex 1.8 cm
Aluminium dakrandprofiel

Snede 1/20

Opbouw bestrating
- poreuze betonstraatsteen 30X20x8cm
- zand (2/4) - 3cm
- drainerend schraal beton (150 kg cement/m³,
zand 0/4, steenslag 5/15) - 15cm
- ongebonden steenslag (2/32) - 25cm

202

221

Opbouw fietsberging
- thermowood afwerking latwerk 2x6cm - spatie van 0.5cm
- regelwerk 1.8cm
- zwarte folie of doek
- waterdichte multiplex 1.8 cm
- CLS - balken
- OSB

Kantstrook
- waterdoorlatende bestrating met graslijnen
30x10x8 40% begroeibaar oppervlak
- standaardband 100x20x10cm
18,8m
18,6m

18,3m

18,3

Detail - WADI

190
220
17,8m
17,7 m

16,8

WADI

Fietsenberging

Straat

DeTail WADI 1/10

Kantstrook

Uitvergroting Kantstrook 1/5
Aangevoerde grond

Kleilaag +- 10cm

Geweven geotextiel
Infiltratiekrat 120x90x60cm
Zandcement (250kg/m³, zand 0/4)

Aangevoerde grond
PVC buis Ø 10cm
Zandcement
(150kg cement/m³, zand 0/4)

poreuze betonstraatsteen
30X20x8cm
waterdoorlatende bestrating met graslijnen
30x10x8 40% begroeibaar
poreuze betonstraatsteen
30X20x8cm

20

14

17,7 m

30

60

30

10

10

15

16,8

40

10

90
120

Frank Chandesais - Academiejaar 2018/2019

Bachelorproef januari 2019

Nieuwe
rooilijn

Cours de Faubourg - Vilvoorde
Beplanting
VLAKVORMIG

PH-01

Schaal 1:750

Tuintjes met gras en een paar kleine coniferen

VH-02

Parkrand met struweel van heesters: Ligustrum ovalifolium,
Sambucus nigra, Taxus bacata, Cornus mas, Viburnum
rhytidophyllum, Hedera helix en bomen: Tilia, Acer, Platanus

VH-03

Grasperk met 2x Tilia en 2x Carpinus betulus

VH-04

Grasperk met 2x Tilia en 1 x Carpinus betulus

VH-05

Perk met solitair Acer Sacharinum, Carpinus betulus haag en
Symphoricarpus chenaultii massief

VH-06

Wandelpark met solitair Paulownia tomentosa, Platanus,
Quercus palustris, Acer,...

Gewenste
groenvormen
Schaal 1:750

PH-01

Solitair in plantvak - Acer pseudoplatanus

PH-02

Solitair in park - Platanus x hispanica

Woonstraat met dubbele bomenrij van Acer platanoides
Columnare, voortuintjes met Taxus bacata

LH-01

VH-02

Behouden van parkrand met struweel van heesters: Ligustrum
ovalifolium, Sambucus nigra, Taxus bacata, Cornus mas, Viburnum
rhytidophyllum, Hedera helix en bomen: Tilia, Acer, Platanus

VH-03

Verhoogde plantvakken op plein met bestaande bomen (Tilia,
Carpinus betulus) en machobeplanting van vaste planten

VH-04

Verhoogde plantvakken aan ingang park met machobeplanting van
vaste planten

VH-05

Groendaken aan huizen

VH-06

Groendak op luifel plein

PH-01

Solitair in plantvak - Acer pseudoplatanus

PH-02

Solitair in park - Platanus x hispanica

PH-03

Solitair aan zitplek buurttuin
LIJNVORMIG

VH-01

LH-01

Woonstraat met bestaande Acer platanoides Columnare en nieuwe
solitaire bomen. De voortuintjes worden 1 gemeenschappelijke plek
van groen met heesters en vaste planten

LH-02

Woonstraat met dubbele bomenrij van Acer platanoides Columnare,
voortuintjes met vaste planten

VH-02

LH-01

VH-04

VH-05

PH-02

PH-01

VH-04

VH-03

LH-01

VH-02

VH-03

VH-03
VH-03

LH-02

VH-05

VH-05

VH-05

VH-06

VH-06

VH-06
VH-04

PH-02

PH-01

VH-03

LH-01
VH-03

Gemeenschappelijke buurttuin met grassen, vaste planten,
moestuintjes en een solitair aan de zitplek

5

LH-02

-0

Woonstraat met enkele bomenrij van Acer platanoides
Columnare

VH

LH-01

VH-01

PUNTVORMIG

Aan te planten
boom

LIJNVORMIG

VH-01

LH-02

Bestaande boom

PUNTVORMIG

LH-02

Bestaande boom

VH-01

VH-05

Bestaande
groenvormen

VLAKVORMIG

PH-01

VH-02
LH-02
VH-02

Beplantingsvoorstel

De gemeenschappelijke buurttuin krijgt een pluktuin van o.a. bramen, bessen en laagstam fruitbomen.
Hier is een halfjaarlijks snoeibeheer van toepassing. Daarnaast is de zitplek omgeven door een moestuin
en door extensief gras, een mix van vaste planten en bolgewassen. Deze kruidachtigen worden in het voorjaar gemaaid. De paadjes bestaan
uit intensief gras en dienen wekelijks gemaaid te worden.
In de straten verdwijnen de versteende voortuintjes en krijgen we meer dynamiek, eenheid en biodiversiteit door een aaneengesloten geheel
van groen. Het aanplanten van dierlokkende heesters en vaste planten zorgt voor kleur en leven. Met de aan te planten bomen kiezen we voor
meer variatie in het straatbeeld met o.a. een Gleditsia triacanthos en een Liquidambar styraciflua. De "poorten" naar de wijk worden gemarkeerd door telkens een paar sierfruitbomen: Pyrus calleryana.

De verhoogde plantvakken op het plein en aan de ingang van het park bevatten machoplanten. Deze planten zijn oersterk, kunnen tegen een
stootje, bedekken de bodem vrij snel en reduceren het basisbeheer tot éénmalig maaien in het voorjaar.

Bestaande bomen

Beplantingsplan 1:200

De bestaande bomen (Tilia, Carpinus) dienen bij het aanleggen van het plein beschermd te worden
(wortels, stam, takken) door een boombeschermingsplan. Het eindbeheer bestaat uit een 3-jaarlijkse controle op veiligheid en vitaliteit.

Zonneborder combinatie
concept: 		
planten: 		
aanv. beh.:		
overg.beh.: 		
eindbeheer:

mozaïek van machobeplanting in meer zonrijke zones
zie voorbeeld onderaan bij plantschema en gedetailleerde plantenlijst
aanplant en bodemverrijking
wieden indien nodig, hogere beplanting/grassen snoeien voorjaar
wieden indien nodig, hogere beplanting/grassen snoeien voorjaar

Halfschaduw en schaduw combinatie
concept: 		
planten: 		
				
				
aanv. beh.:		
overg.beh.: 		
eindbeheer:

Beplante WADI
concept: 		
planten: 		
				
aanv.beh. :
overg.beh.:		
eindbeheer:

mozaïekverband van machobeplanting in meer schaduwrijke zones
Anemone hybrida (x) 'Honorine Jobert', Persicaria filiformis, Matteuccia
struthiopteris, Hosta sieboldiana, Carex morrowii 'Irish Green', Geranium
phaeum, Liriope muscari 'Ingwersen', Actaea simplex ‘White Pearl’
aanplant en bodemverrijking
wieden indien nodig, hogere beplanting/grassen snoeien voorjaar
wieden indien nodig, hogere beplanting/grassen snoeien voorjaar
extensief beheerde WADI, beplanting bestand tegen een fixe regenbui
Molinia caerulea ‘Heidebraut’, Helenium 'Kupferzwerg',
Kalimeris incisa 'Blue Star', Miscanthus sinensis ''gracillimus''
aanplant en bodemverrijking
wieden indien nodig, 2 x jaar maaien, maaisel na paar dagen verwijderen
wieden indien nodig, 2 x jaar maaien, maaisel na paar dagen verwijderen

Groendak begroeiing
concept: 		
planten: 		
aanv.beh.:		
overg.beh.:		
eindbeheer:

Zonneborder - Plantschema 1:50

extensief groendak in schaduw van boom op substraat van 10cm

Sagina subutula, Asplenium ceterach, Cymbalaria muralis, Mazus reptans

juiste substraat (bims 4 - 8 mm: 40%, lava 3 – 8 mm: 35%, cocos: 15%, tuinturf: 10%)
1x jaar verw. van ongewenste begroeiing (onkruiden en zaailingen)
1x jaar verw. van ongewenste begroeiing (onkruiden en zaailingen)

Gedetailleerde plantenlijst
wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

hoogte

bloeitijdstip
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NWL

x

NWL

Gl

#

x
#

Ep
x

4-6m

40cm
100cm

7-9/m²
5-7/m²
J FMAM J J ASOND

Amo
Al

#

#

#

Amo

#

#

x

#

GR

krentenboompje

grassen
Cm Carex morrowii
japanse zegge
DcG Deschampsia cespitosa ‘Goldtau’ ruwe smele

0

0

g

NWL

0
0

0

0

#

Cm

x

#

0

= Ani

#

x

Cm

#

heesters
Al Amelanchier lamarckii

0

#

Amo
Ep
Gl
GR
NWL
Vb

vaste planten
Alchemilla mollis
Echinacea purpurea
Gaura lindheimeri
Geranium Rozanne
Nepeta ‘Walkers Low’
Verbena bonariensis

bloembollen
Ani Allium nigrum
Ma Muscari armeniacum
Nh Narcissus Hawera

vrouwenmantel
40cm
zonnehoed
100cm
prachtkaars
90cm
ooievaarsbek
40cm
kattenkruid
60cm
ijzerhard
125cm

5-7/m²
8-12/m²
5-7/m²
4-6/m²
7-9/m²
5/m²

sierui
druifhyacinth
narcis

5-9/m²
25/30m²
15/m²

70cm
20cm
20cm
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