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PROJECTKADER
De opdrachtstelling in het kader van het Interreg TRIPOD-II traject



In het kader van het Interreg VA Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen ‘Tripod-II’ 
traject wil intercommunale Leiedal een aantal lokale overheden van 

Zuid-West-Vlaanderen cocreatief laten samenwerken met ontwerpers 
(Studio Dott) en gespecialiseerde bedrijven.

Doel van de opdracht is om een nieuwe product en/of dienst te bedenken, 
creëren en ontwikkelen om groen in de openbare ruimte op een 

(kost)efficiëntere en duurzame manier te onderhouden en beheren.

3



DOELSTELLING
Waar zijn we naar op zoek? Wat is het doel en wat zijn de randvoorwaarden?



Doelstellingen

De oplossing moet ...

HEMELWATER BENUTTEN

- idealiter te combineren met 
waterberging in het 
openbaar domein

- insijpelen in de bodem, 
ruimte voor infiltratie, 
afvloeiing van hemelwater

- berging van water

ONTGRASSEN

- meer variatie in groen

- zo min mogelijk gebruik 
maken van gras

- weg met schaamgroen

- aanpassen van keuzes uit 
het verleden

GROEN KLEUREN

- boomspiegel mag gezien 
worden

- minder tuinen, dus nood 
aan meer openbaar groen

- bestaande infrastructuur 
(bv bushokjes) vergroenen

ONTHARDEN

- helpt om restruimte te 
ontharden

- geen gesloten verharding

- verbeteren van keuzes uit 
het verleden
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Randvoorwaarden

Het is zeker ... en liefst ook ...

- modulair & 
opschaalbaar
vlot toepasbaar in 
verschillende ruimtes

- duurzaam 
milieuvriendelijk en van 
lange levensduur

- biodivers 
gevarieerd gewas

- onderhoudsvriendelijk

MUST HAVE NICE TO HAVE

- snel toepasbaar 
laagdrempelig toe te 
passen als “quick win”

- behoud van functie
toegankelijkheid, 
marktplaats, … 

- straten anders inrichten
inzetbaar als 
verkeersgeleider of -remmer 

- sensibiliseren
burgers betrekken bij 
openbaar groen

- verankeren in de grond

- gedeeld eigenaarschap
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CONCEPTEN
Dit zijn de concepten als resultaat van het cocreatietraject met medewerkers 

van de groen- en milieudiensten van de verschillende Leiedal-gemeenten. 



BODEMCASSETTE
Een oplossing om grote verharde situaties om te vormen en te ontharden.



Bodemcassette
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Alle rechten voorbehouden aan Leiedal & Studio Dott.



Bodemcassette

Dit concept biedt een oplossing om 
grote verharde situaties om te vormen 
en te ontharden. Het modulaire systeem 
biedt de mogelijkheid om ruimtes te 
vergroenen en tijdelijk af te dekken, 
bijvoorbeeld bij jaarlijkse evenementen. 

Wanneer een evenement (bv. kermis) 
plaatsvindt, kan de groenmodule 
worden weggenomen en de plaats 
verhard worden met het deksel. De 
groenmodule kan vervolgens geplaatst 
worden als bloembak of barrière.

Deze toepassing is ideaal voor pleinen 
met een jaarlijks wederkerende functie 
of invulling, alsook voor plaatsen met 
een ondergrondse functie (bv. 
parkeergarage) waar het moeilijker is 
om beplanting te plaatsen.

Het concept kan als totaalpakket 
worden aangeboden of leeg voor eigen 
invulling. In nieuwbouwsituaties kan de 
bodemmodule reeds geplaatst worden 
door de aannemer.

Robuust deksel; structuur 
bestendig tegen het gewicht 

van bv. marktkraam
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Alle rechten voorbehouden aan Leiedal & Studio Dott.

Rekening houdend met 
bufferen en overlopen 

van water

Zo ontworpen dat 
groendienst zelf kan 

heffen en verplaatsen

Materialisatie van 
groenmodule geschikt voor 

bovengrondse functie als 
bloembak/verkeersremmer

Groendienst kan zelf invulling 
verzorgen of module 

wisselen bij onderhoud

Deksel bestand tegen 
vandalisme (schroefoog 

indraaien)

Bodemmodule kan direct 
toegang bieden tot 

onderliggende nutsleidingen



Alle rechten voorbehouden aan Leiedal & Studio Dott.

Bodemcassette



Alle rechten voorbehouden aan Leiedal & Studio Dott.

Bodemcassette



Mogelijke volgende evoluties of 
productvarianten:

● Dit concept vraagt nog een gedetailleerde technische ontwikkeling om een robuust 
ontwerp te creëren dat sterk genoeg is om over te rijden maar ook te kunnen heffen.

● Mogelijkheid om te variëren met invulling van groenmodule
bv. variant met paaltje, kerstdecoratie, …

● Variant van bodemmodule die gemakkelijk toegang biedt tot onderliggende 
nutsvoorzieningen.

● Verdere ontwikkeling van groenmodule met waterbuffering en afvoer
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Alle rechten voorbehouden aan Leiedal & Studio Dott.

Bouwstenen voor materialisatie: ● Deksel: Het deksel zou een stevige tegel kunnen zijn maar kan eventueel ook een rooster 
zijn. (Wel erop waken dat we geen “peukenput” creëren)

● Groenmodule: Uit te voeren in plaatstaal omwille van de kostprijs. Eventueel  onderscheid 
maken tussen een visuele bak die ook boven de grond gebruikt zal worden en een bak die 
altijd onder de grond zit.

● Bodemmodule: De grondmodule kan ook vervaardigd worden uit plaatstaal. Een andere 
piste is het vervaardigen uit beton.

● Wat betreft de beplanting van de module is bijna alles mogelijk. Grassoorten, kruiden, 
struikgewas, sedum, bloemen, .... (geen bamboe). Let op voor struikelgevaar bij lage 
gewassen. Idealiter bieden we de afnemer een selectie van geschikte planten.






