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20200910 verslag publieke functies - Klimaatatelier 

1 Avelgem - Bibliotheek 
 

- Parkeren langs gewestweg weghalen > vergroenen + beter voetpad (verlagen + verbreden) + 
bomen 

- Aantal parkeerplaatsen bij bibliotheek behouden ter compensatie van parkeerplaatsen langs 
gewestweg 

- Karrenspoor voor de inrit naar de bib (60 cm voor de sporen + in het midden grasdallen) 
- Honinggraten voor de parkeerplaatsen – Honinggraten kunnen 6 à 7 ton aan dus zouden ze 

eigenlijk ook voor de weg tussen de parkeerplaatsen kunnen worden gebruikt. 
- Er is schaamgroen aanwezig langs de bibliotheek > Beter een volwaardige groenzone voorzien 

aan de andere kant van de parking + aandacht hebben voor biodiversiteit bij het aanplanten. 
- Belangrijk dat er bij de bibliotheek en in de handelsstraat zitbanken worden voorzien 
- Fietsenstalling laten begroeien met klimplanten (onderhoud 3 x per jaar). Voor de fietsenstalling 

groenzones voorzien in plaats van verboden te parkeren schilderen op de verharding. 
- In de straat langsparkeren voorzien met daarnaast een groenzone. 
- In de straat voortuinen niet volledig laten verharden maar enkel de strikt noodzakelijke 

toegangen 
 

1. Zwevegem – Gemeentepunt 
 

- Er is over het algemeen meer dan voldoende parking aanwezig behalve bij evenementen.  
- De werkgroep vraagt zich af of bij evenementen de parking van het bedrijf Bekaert kan worden 

ingezet. 
- Er wordt voorgesteld om een groot deel van de parkeerplaatsen weg te halen. Op de 

vrijgekomen grond kan er een veld met bomen worden aangelegd waarop bij evenementen kan 
worden geparkeerd. Er zou een systeem bestaan waarbij er een plastic mat met gaten 
(waterdoorlatend) kan worden uitgerold over een grasveld bij evenementen zodat er kan over 
gereden worden zonder dat het gras volledig kapot wordt gereden. 

- Bij aanleg van het vrijgekomen deel van de site opletten dat het bij evenementen nog kan 
worden gebruikt > goed nadenken over de inplanting van de bomen. 

- Suggestie voor aanplanten bomen: geboortebomen  
- Inzetten op groendaken op de aanpalende gebouwen. 
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- De smalle toegangsweg via Deerlijkstraat zou kunnen worden onthard en enkel als fietsstraat 
worden ingericht + toegang voor aangelanden. 

- Flankerende maatregelen bij personeel van gemeente: groepsaankoop fietsen, douches in het 
gebouw, afgesloten overdekte fietsenstalling voorzien 

- Op de site voldoende rustpunten voorzien (zitbank, straatmeubilair, …). Goede referentie: tafels 
en stoelen in Minnewaterpark in Brugge 

 
2. Harelbeke – Forestierstadion 

 
- Er is parking voor het stadion waar ook de markt wordt georganiseerd. Het is niet duidelijk of die 

zal blijven op die locatie of niet. 
- Er is parking voor vrachtwagens en mobilhomes aan de zijkant. 
- Er wordt rekening gehouden dat de markt blijvend wordt georganiseerd op die locatie. Er wordt 

daarom voorgesteld om een goed plan te maken van hoe de markt best kan worden ingericht. 
Rondom de standplaats van de markt kan er een groenzone worden gemaakt die de markt 
“afbakent”.  

- De parking kan gerust in grasdallen worden aangelegd ook al wordt de markt daar 
georganiseerd. 

- Het wegprofiel van de aanpalende weg kan worden gewijzigd waarbij het parkeren langs de 
straat wordt weggehaald. Er zijn voldoende parkeerplaatsen op de private percelen die eraan 
grenzen. Het weghalen van het parkeren biedt ruimte voor groenzone met bomen en bredere 
voetpaden. 

 
 

3. Menen - Wonderwijzer 
 

- Bestaande bomen behouden! 
- De school heeft op de binnenplaats op het gelijkvloers ramen tot op de grond. Het is interessant 

om de ramen open te zetten zodat er eventueel ook deels buiten les kan worden gegeven. Door 
ter hoogte van die ramen wat groen en natuurlijke omtuining te voorzien, moet de juf niet de 
hele tijd opletten dat kinderen niet weglopen op de volledige speelplaats. De “omsloten 
klasruimte” wordt eigenlijk behouden terwijl er toch een deel van de klas in open lucht is. 

- Voorzieningen om buiten les te geven (= buitenklas) zijn interessant 
- Er is een deel van de speelplaats overdekt. In het dak van de overdekking zijn lichtstraten 

aanwezig. Er zouden enkele lichtstraten kunnen worden weggehaald en in die openingen bomen 
worden voorzien. 

- Moestuinbakken en appelbomen planten: er kan een educatief traject rond worden opgezet. 
- Groot deel van de speelplaats ontharden – enkel nog een klein speelveldje voorzien (vb. 

basketball) > reactie van leerkrachten dat klas vuil wordt door de vuile schoenen. Dat kan 
praktisch worden opgelost. In andere landen doen de kinderen na de speeltijd hun schoenen af 
of worden er specifiek voor de speeltijd andere schoenen aan gedaan. 

- Een speelheuvel aanleggen en bijkomende bomen aanplanten. Bij bomen aanplanten opletten 
dat speelplaats niet “te donker” wordt. Bomen zorgen wel voor aangename afkoeling in de 
zomer. 

- Open stellen van de speelplaats voor de buurt is in dit geval geen goed idee want te omsloten en 
dus te weinig sociale controle. 



 

pagina 3 

 Klimaatatelier 2020 dossier - 20200910 verslag klimaatatelier - publieke functies bestand - 10 september 2020 datum 

- De organisatie Stadslandschap doet vaak projecten rond herinrichting van speelplaatsen. Het is 
interessant om bij het opmaak van de plannen een intervisiegroep te hebben met de 
verschillende actoren. Ook interessant indien er “een praktische werkman” aanwezig is die 
ervaring heeft met de praktijk van aanplanten en groenonderhoud. 

- In Waregem: Er is een netwerk van groenweefsel voor fietsers en wandelaars uitgetekend 
tussen de verschillende scholen en speeltuinen. 

 
4. Kortrijk – Groeningelaan 

 
- Aanpalend is er een woonzorgcentrum aanwezig. Belangrijk dat er een goede toegankelijkheid is 

en er parkeerplaatsen voor mindervaliden worden voorzien. Er moeten ook voldoende 
rustpunten worden voorzien. 

- Er zijn heel wat ondergrondse parkeerplaatsen in de buurt. De werkgroep vraagt zich af of die 
niet voldoende zijn en zo de parkeerplaatsen op deze locatie zo veel mogelijk of zelfs volledig 
geschrapt kunnen worden. Eventueel moet er een flankerend parkeerbeleid zijn dat bewoners ’s 
nachts gratis kunnen parkeren ondergronds. 

- Er is op vandaag aan beide kanten van het parkeerplein een ruime weg aanwezig. Er wordt 
voorgesteld om de weg voor het woonzorgcentrum te knippen en enkel een weg aan één kant 
van het plein te voorzien met dubbelrichtingsverkeer. Op die manier kan het groen park tot 
tegen het woonzorgcentrum worden doorgetrokken. Het park is ook interessant voor de 
omliggende woningen die vaak een beperkte of geen tuin hebben. 

- Aan de overkant van het woonzorgcentrum is er een school aanwezig. Het plein zou kunnen 
ingezet worden als verlengde van de speelplaats en als groene speelplaats worden gebruikt. 

- Op het plein zouden ook moestuinen kunnen worden voorzien waar ouderen uit het 
woonzorgcentrum samen met de kinderen van de school aan de slag gaan. 

- Door in te zetten op participatie met de buurt en het woonzorgcentrum kunnen er leuke 
invullingen worden gegeven aan het park. Zo kan er bijvoorbeeld in de zomer een pop – up 
worden georganiseerd. 

 
5. Algemene opmerkingen 
 
- Honinggraten kunnen 6 à 7 ton aan dus zouden ze eigenlijk ook voor de weg tussen de 

parkeerplaatsen kunnen worden gebruikt en niet enkel voor de parkeerplaatsen zelf. 
- In honinggraten maaimengsel tot op 1 cm onder oppervlakte inzaaien zodat het gras niet kapot 

wordt gereden. 
- Door parkeerplaatsen iets lager te leggen dan de rijweg ertussen, kan het afstromend water op 

de parkeerplaatsen wat worden gebufferd vooraleer het infiltreert. 
- In Waregem worden infiltratiekratten voorzien onder parkings zodat er geen aansluiting op de 

riolering moet zijn van regenwater. Indien er niet kan worden geïnfiltreerd met wadi’s werken. 
Als het droog is, kan dat gebruikt worden als speelveld. 

- Er zou een systeem bestaan waarbij er een plastic mat met gaten (waterdoorlatend) kan worden 
uitgerold over een grasveld bij evenementen zodat er kan over gereden worden zonder dat het 
gras volledig kapot wordt gereden. 

- Algemene opmerking: belangrijk dat er bij aanplant van bomen gekeken wordt naar de kern van 
de gemeente, de bebouwde ruimte en niet alleen naar de open ruimte. In de bebouwde ruimte 
zal de boom immers een groter positief effect hebben (verkoeling, tegengaan hittestress, 
luchtzuivering, …)  
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- Indien er bomen worden geplant:  
o ervoor zorgen dat ze bestand zijn tegen droogte. Beter ook niet allemaal bomen planten 

van dezelfde soort maar variatie voorzien. Indien er op 1 soort een ziekte is, dan 
worden niet alle bomen aangetast. 

o  “wortelbegeleiding” = “root control” te voorzien zodat de wortels van de bomen naar 
beneden groeien en niet in de breedte groeien zodat ze naastliggende verharding niet 
doen “opsteken”. 

o Bij keuze van bomensoort ervoor zorgen dat de soort boom past bij de locatie. Niet 
altijd de goedkoopste kiezen. 
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