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PLANOLOGISCH
Bij aanvang van deze langetermijnstrategie voor groen in de stad bekijken we wat we
planologisch al hebben en wat we planologisch wensen. Onder een overzicht.
WAT HEBBEN WE

WAT WILLEN WE

Gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan (GRS)

Groeninventaris en een
grondige groenanalyse

Mobiliteitsplan

Gedragen groenvisie met
planologisch actieplan

Stedelijke visie (Visie
2030)

Uitvoering van het plan
& duidelijk  beheerplan

INTRODUCTIE
Hoe is het gesteld met het stedelijk groen? Waar liggen de uitdagingen en waar
leggen we onze prioriteiten? Dat zijn de vragen die we ons stellen bij de opmaak van  het groenplan. Groen is  een erg algemene term waar verschillende
sectoren  in betrokken zijn. We  zijn dus in eerste instantie op zoek naar een
dienstoverschrijdend draagvlak die elk hun basisambities vastleggen. De verschillende actoren die zullen meewerken aan dit groenplan zijn  de jeugddienst,
mobiliteit, stedenbouw, openbare werken, milieu, dienst communicatie,  de financiële dienst, de groendienst, de bevoegde schepenen , burgemeester en de
algemeen directeur van de stad.  Elke sector heeft zijn eigen eisen en ambities.  
Als doelstelling willen we deze eisen en ambities planologisch verwerken en
komen tot een actieplan. Vanuit het actieplan gaan we over tot een actietabel,
volgens volgorde van dringendheid , en tot uitvoering, beheer en nazorg.  
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STRUCTUREN
VAN DE STAD
GEBOUWEN

GEOLOGISCHE STRUCTUUR

BEBOUWDE RUIMTE

Izegem maakt deel uit van een valleistructuur. De vele transgressies en regressies van het zeewater door de tijden heen zorgden voor de vorming van Vlaamse vallei. De Mandel, die Izegem dwars doorkruist ligt hier op het laagste punt
en maakt deel uit van het Leie-Scheldebekken. Nabij de Mandel bevinden zich
de zwaarste bodems. Ten noorden van deMandel is de bodem eerder zandrijk.
Ten zuiden van de Mandel vinden we de rijkere zandleemgronden. Over het
algemeen is Izegem een vrij vochtig gebied. Het is dan ook verwonderlijk dat
beekstructuren amper zichtbaar zijn in de stad en het landschap.

INFRASTRUCTUUR
HOOFDWEG
PRIMAIRE WEG I
SECUNDAIRE WEG II
LOKALE WEG I
LOKALE WEG IIa
LOKALE BEDIENINGSWEG IIb
WIJKVERZAMELWEGEN
SPOORWEG

BIOTISCHE STRUCTUUR

Indien de mens niet zou bestaan of zich niet in onze streken zou gevestigd hebben, dan zou de potentiële vegetatie bestaan uit bossen met
eiken en beuken als dominante soorten. Tamme kastanje, esdoorn en
berk zouden de nevensoorten zijn (Fago-Quercetum).  In de nattere
gebieden zou er sprake zijn van een elzen-vogelkersbos. In dit soort
bossen huizen ook heel wat dieren. Onder meer de zwarte specht, het
wild zwijn, de ree en de das zouden er kunnen wonen.

LANDBOUW
WEILANDEN
BOOMGAARDEN
BOSSEN
GRANEN
AKKERBOUW

AGRARISCHE STRUCTUUR

Opvallend voor de agrarische structuur in Izegem is dan ook de afwezigheid
van  grote  aaneengesloten  open  rurale  gebieden. De  openruimtegebieden
worden  gekenmerkt  door  verspreide  bebouwing,  waardoor  de  landbouwgebieden  een  sterk  versnipperde  en  verbrokkelde structuur vertonen. Bovenal kent het landschap amper hagen- en heggenstructuren sinds de komst van
prikkeldraad.  Meer dan de helft van de agrarische ruimte gaat naar veeteelt en
voedergewassen zoals maïs. Aardappelen zijn het vaakst geteelde gewas voor
menselijke consumptie.

WATER
WATERLOOP
VOCHTIGE BODEM
NATTE BODEM
ANTROPOGEEN

ABIOTISCHE STRUCTUUR

Het door grote infrastructuren versneden stadscentrum van Izegem
heeft sterke lijnvormige structuren. Het zit wat gewrongen tussen het
Kanaal Roeselare-Leie en de Rijksweg. De impact hiervan valt niet te
onderschatten, het doet heel wat ruimtelijke kwaliteiten teniet. Daarnaast maakt Izegem deel uit van een groter geheel van sterk verstedelijkte gemeenten die met elkaar verbonden zijn door lintbebouwing en
de versnijding van het landschap door (weg)infrastructuren en industrieterreinen. Een buffering door selectieve vergroening is een must.

BODEM
ZAND
LICHT ZANDLEEM
LEMIG ZAND
ZANDLEEM
KLEI
ZWARE KLEI
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Figuur: De ‘lagen’ van de stad
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HET GRS
OVERZICHT
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HET GRS
INFORMATIEF GEDEELTE
GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN VAN DE
DEELSTRUCTUREN
Uit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 1997 ontstond in 2002 het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen. Hier word de focus gelegd op de
gewenste natuurlijke structuur met natuurverbindingsgebieden en ecologische
infrastructuren, de gewenste agrarische structuur, de gewenste toeristisch-recreatieve structuur, de gewenste verkeers-en vervoersstructuur en de gewenste landschappelijke structuur.

HET GRS
INZOOM

SELECTIES NATUURVERBINDINGEN
In de gewenste ruimtelijke structuur van de deelruimte Middenruimte (Roeselare- Tielt-Torhout) worden volgende natuurverbindingsgebieden voor onze omgeving voorgesteld:

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van
Izegem werd op 13 juli 2000 als een van de
eerste Vlaamse gemeentes goedgekeurd. Op
1 juli 2013 werd een opgestelde herziening
goedgekeurd. Welke doelstellingen werden
vastgelegd en in hoeverre zijn deze doelstellingen bereikt? Even een inzoom in dit beleidsdocument, met een focus op de groene
ambities.

Stimulansgebied KLE’s: het gebied tussen het Rhodesgoed, ‘t
Veld en het Merelbos
Natte ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang: het
kanaal Roeselare-Leie
Rivier-en beekvalleien : De Veldbeek, De Roobeek en de
Mandel (tussen stadspark Ardooie, ’t Veld, het Rhodesgoed
en het Kanaal)
De Mandel  + Oude Mandel (tussen de gebieden in het centrum van Ingelmunster, de Baliekouter, de bosfragmenten in
de vallei van de Oude Mandel)

Izegem

Figuur: Ruimtelijk Concept
Het GRS is een beleidsdocument die bepaalt hoe in de toekomst wordt omgesprongen met
de ruimte in onze stad. Het plan bepaalt op welke plaatsen in onze stad ruimte is voor de
verdere ontwikkeling van wonen, economie, natuur, landbouw, recreatie, toerisme, industrie,..
Het GRS bestaat uit drie delen:
Informatief deel: Dit is de terreinverkenning. Hoe is de toestand nu? Welke plannen werden eerder opgemaakt? Wat zijn de mogelijkheden en knelpunten? Welke ontwikkelingen
mogen we in de toekomst verwachten?
Richtinggevend deel: Uitgaande van de bestaande toestand vragen we ons af wat de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zijn op het grondgebied van onze stad. Ook de algemene acties en maatregelen zijn in dit deel uitgewerkt.
Bindend deel: Dit deel bevat de acties en maatregelen die de stad prioritair zal uitvoeren.
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REGIONAALSTEDELIJK  GEBIED  ROESELAREIZEGEM-INGELMUNSTER  
Hier werd een Gewestelijk RUP opgesteld, met als groenconcept: Voldoende
stedelijke groengebieden brengen natuur voor iedereen nabij en bereikbaar.
Concreet doelde het op het (rand-)stedelijk groen van het Rhodesgoed, de
Mandelvallei te Kachtem, ter hoogte van Kasteel Blauwhuis,  de Mandelhoek
en Wallemotte. Maar evengoed ook op blauw-groengebieden zoals Mandelvallei+ Babilliebeek, Krommebeek en andere zijbeken. Daarnaast mikt het op
een ecologische relatie met buurgemeentes.
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HET RICHTINGGEVEND GEDEELTE
Het  tweede  luik  van  het  ruimtelijk  structuurplan  omvat  het  richtinggevend  gedeelte,  
waarin  de  gewenste  ruimtelijke ontwikkeling van Izegem wordt aangegeven.
Uitgaande   van   de   bestaande   ruimtelijke   structuur,   de   waargenomen   trends   en   de  
ruimtelijke   behoeften,   opgenomen   in   het informatief gedeelte (eerste luik), wordt een
wensstructuur uitgewerkt. Deze toekomstgerichte structuur moet een duurzame ruimtelijke
ontwikkeling als uitgangspunt dragen en ondersteunen. Dit is een ontwikkeling die voorziet
in de behoefte van de   huidige   generatie   zonder   daarmee   voor   de   toekomstige   generaties  de  mogelijkheid  in  gevaar  te  brengen  om  ook  in  hun behoefte te voorzien.
Op die manier wordt getracht een duurzame oplossing te formuleren voor de knelpunten en
de zwakten die aanwezig zijn in de huidige ruimtelijke structuur van Izegem.
Het  richtinggevend  gedeelte  wordt  als  volgt  opgebouwd:  eerst  wordt  een  toekomstvisie  
vooropgesteld,  waaruit  een  aantal doelstellingen  worden  afgeleid.  Deze  doelstellingen  
die op hun beurt de basis vormen het  kader  voor  het  ontwikkelen  van  een  aantal  gewenste ruimtelijke principes diende basis vormen voor de gewenste ruimtelijke structuur van
Izegem.
De  gewenste  ruimtelijke  structuur  is  het  indicatieve  gedeelte en zoals  de  titel  van  het  
document  aanduidt,  richtinggevend voor de overheid. Van dit toetsingskader kan m.a.w.
enkel worden afgeweken mits een gemotiveerde beleidsbeslissing.

DE GEWENSTE
NATUURLIJKE
STRUCTUUR
BELEIDSELEMENTEN:
• Ondersteunen uitbouw (randstedelijke) groengebieden Rhodesgoed,
Wallemote en Merelbos
• Realiseren van (ecologische) verbindingen tussen verschillende
groen- en/of openruimtegebieden
in de gemeente
• De verdere subsidiëring van kleine
landschapselementen ter versterking van de ecologische infrastructuur
• Ruimte geven aan het water enerzijds en bestrijding van de wateroverlast anderzijds

DE GEWENSTE WOON- EN LEEFSTRUCTUUR
Behandelt zowel nieuwe ontwikkelingen, alsook het inzetten op verdichting met verweving van functies, maar heeft het ook over woonkwaliteit, leegstand en de vergrijzing van bevolking.
DE GEWENSTE RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR
Hier zet men in op een vermenging van functies, zoals een verweving woon-werk.
De optimalisatie van bestaande economische structuren met specifieke aandacht
voor en de aan- en ontsluiting van deze gebieden.

DE GEWENSTE VERKEERSSTRUCTUUR
Er wordt vooral gestreefd naar minder wagens in het stadscentrum, een scheiding
volgens verkeerscatergorieën en verkeersveilige verbindingswegen. Alternatieven
voor wagen- en vrachtverkeer zijn hierbij essentieel.
DE GEWENSTE NATUURLIJKE STRUCTUUR
Betreft het afbakenen behouden van reeds goed gestructureerde gehelen en kwaliteitsvolle gebieden (korte termijn), het versterken en verder uitbouwen van potentiële natuurgebieden (middellange termijn) en het maximaal vrijwaren van grote
rurale gebieden (lange termijn).
DE GEWENSTE AGRARISCHE STRUCTUUR
De beperkte open ruimte in Izegem vrijwaren met een optimale afstemming van de
land-en tuinbouwfuncties op de andere functies in deze open ruimte.
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Figuur: De gewenste natuurlijke structuur uit het GRS 2013
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BINDEND
GEDEELTE
NATUURLIJKE   STRUCTUUR

Er wordt een inrichtingsplan gemaakt
voor het randstedelijke groengebied
de Mandelvallei te Emelgem.
Er wordt een stedelijk groenplan opgemaakt voor het gebied tussen de
N36 en het Kanaal, dat vertrekt van
de volgende lokale groengebieden:
• Kasteeldomein Blauwhuis
• Kasteeldomein Ter Wallen
• Cultuurcentrum De Leest
• Sportcentrum De Krekel
• Domein Paters Kapucijnen

CONCLUSIES

GROEN IN HET GRS
Wat wordt aangekaart en wat is hiervan reeds verwezenlijkt of in ontwikkeling? Een overzicht:

GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN VAN DE DEELSTRUCTUREN
Gewenste natuurlijke structuur met natuurverbindingsgebieden en
ecologische infrastructuren

=> Intergemeentelijke werking vereist
SELECTIES NATUURVERBINDINGEN

Stimulans kleine landschapselementen
=> Zowel stad als provincie stimuleren dit
=> Nog ruimte voor verbetering
Natte ecologische infrastructuur (Kanaal Roeselare-Leie)
=> Geen natuurtechnische waterinfrastructuren
=> Groene as heeft vele onderbrekingen
Rivier- en beekvalleien
=> Zeer lokale, versnipperde natuur
=> Geen grote structuren
18 DEEL 1 : ANALYSE

REGIONAALSTEDELIJK GEBIED ROESELARE-IZEGEM-INGELMUNSTER

Bereikbaar groen voor iedereen
=> Veelwijken hebben bereikbaar groen
=> Nog steeds groenarme buurten  
=> Uitbreiding randstedelijk groen is gewenst
Blauw-groene netwerken
=> Vaak versnipperd, ontbreken van blauw-groene netwerken
Ecologische relaties met buurgemeentes
=> Geen intergemeentelijke samenwerkingen

GRS 2013
GEWENSTE NATUURLIJKE STRUCTUUR

Ondersteunen uitbouw randstedelijke groengebieden
=> Er is bosuitbreiding, meestal door de Provincie of ANB
=> Stad kan zelf meer bebossen
Realiseren van ecologische verbindingen
=> Geen grote groene assen
=> Ecologische verbindingen zijn vaak versnipperd
Subsidiëren van kleine landschapselementen
=> Vooral werking van Stad-Land-Schap
=> Stad werkt vooral stimulerend
Ruimte voor water
=> Meestal meegenomen bij nieuwe ontwikkelingen
=> Nog veel ruimte voor verbetering
Inrichtingsplan voor randstedelijk groen
=> Geen plannen
Stedelijk groenplan
=> Nu in opmaak
DEEL 1 : ANALYSE 19

VISIE 2030

STAD IN BEWEGING
In 2016 heeft stad Izegem een toekomst visie voor de stad laten uitwerken.
Het is een ruimtelijke toekomststrategie voor Izegem voor de komende jaren.

20 DEEL 1 : ANALYSE
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VISIE 2030
OP KAART
Een verbeterde stadsstructuur.
Met de reeks ontwerpvoorstellen tezamen wordt vorm gegeven aan een
verbeterde stadsstructuur op het grondgebied van geheel Izegem.
Zowel de verkeersstructuur als de groene ruimtes in de stad zullen meer
coherente netwerken vormen waarmee de kwaliteit van de publieke
ruimte in de stad zal verbeteren. Voor de ontwikkeling van publieke en
private bouwprojecten biedt deze stadsstructuur een kwaliteitsvolle context. Concreet bekijken we de groenambities in relatie tot trage routes.

GROEN NETWERK EN TRAGE VERBINDINGEN
De beoogde aanleg van het Central Park
koppelt diverse bestaande groenzones en
onbebouwde gebieden aaneen. Dit biedt
ook de mogelijkheid een netwerk van trage
wegen aan te leggen als aanvulling op het
bestaande stratennet. Hiermee ontstaan
comfortabele routes tussen de grotere
groengebieden, het sportpark, het zwembad, De Leest en het buitengebied.
Ook het openbaar maken van het landgoed
Blauwhuis biedt een belangrijke nieuwe
groene ruimte aan de bewoners van Izegem. Via informele en autovrije routes
wordt het park verbonden met het centrum. De beoogde herinrichting van de
centrumstraten completeert het netwerk
tussen de grotere groene ruimtes voor de
voetgangers en fietsers.

22 DEEL 1 : ANALYSE

Aan de noordzijde van Izegem is het vervolmaken van de Wandel op de Mandel en het
verbeteren van aansluitingen vanuit Emelgem op de kanaaloever een belangrijke
opgave. Hiermee wordt een kwaliteitsvolle groene ruimte beter benut en ontstaan
recreatieve verbindingen die langs de kanaaloever tot buiten Izegem voeren.
Binnen het stedelijk gebied zou de beschreven aanpassing aan de Baronstraat een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het
verbeteren van de oost-west routes voor
de trage weggebruikers. De reeks kaarten
toont de nieuwe logica in het verkeer systeem, het groene netwerk en de combinatie van beide netwerken (zie visie 2030).

DEEL 1 : ANALYSE 23

DE BOSKAART
IZEGEM

CONCLUSIES
BOSKAART
Er bestaat reeds een boskaart op Vlaams niveau maar is zeker niet zo gedetailleerd als deze
die we nu opgemaakt hebben. Zelfs de allerkleinste concentratie aan bomen zijn in de kaart
opgenomen, waarvan de kleinste slechts 11 m² bedraagt. Die bosjes moeten al eens onderhouden worden. Idealiter gebeurt dit elke 8 jaar. Aan elk bosje hangen gegevens vast,
zo kunnen we onder andere ook een beheerdatum toevoegen. Hierdoor kunnen we vanaf
heden het beheer van het stedelijk groen beter opvolgen. Niet alle bomenconcentraties
werden opgenomen in deze boskaart maar het geeft wel een goede inschatting.

LEGENDE
Bos

187

187 fragmenten bos, houtkanten en bomenconcentraties werden in
kaart gebracht. Niet enkel vanuit een luchtfoto, zoals de meeste kaarten gemaakt worden, maar  ook vanuit het straatniveau. Zo kregen we
een veel gedetailleerder beeld. We kunnen concluderen dat de meeste bossen erg versnipperd zijn.

3.4%

3,4 % van de totale oppervlakte van Izegem is bos. Izegem heeft een
oppervlakte van 2563,9 hectare. Hiervan is ‘slechts’ 89 hectare bebost.   In realiteit zal het waarschijnlijk iets meer zijn want het gaat
enkel over het in kaart gebrachte bos. Dit komt neer op 88626 m² bos.
Op Vlaams niveau hebben we ruim 10 % aan bos.

-11%

Sinds eind 18e eeuw is er een bosafname van 11%. Rond 1780 was Izegem al flink ontbost (Ferrariskaart). Toch konden we toen  -vooral ten
noorden van de stad en ter hoogte van de mandel- nog 360 hectare
aan bos vinden op het grondgebied van Izegem.

Bomenconcentratie
Houtkant
24 DEEL 1 : ANALYSE
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GROENINVENTARIS IZEGEM

Naar aanleiding van de opmaak van een gemeentelijk groenplan werd een groeninventaris opgemaakt om het openbaar
groen in kaart te brengen.
Bomeninventaris:
tot 90% van de straatbomen geïnventariseerd

De Gewone Plataan is
de meest aangeplante
straatboom (698 st.)

Meer dan 8600 bomen
geografisch gedigitaliseerd

7700 bomen zijn in
goede gezondheid

181 soorten werden
reeds opgenomen

26 DEEL 1 : ANALYSE

Ruim 50 hectare aan
maailocaties geïnventariseerd
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GROENINVENTARIS
als werktool

Fig: Tabel groeninventaris

DE BOMENINVENTARIS is ook een handig gebruiksinstrument. Zo hangt bijvoorbeeld aan elke boom een fiche vast.
We zien hierop de boom soort, type boom, de vitaliteit, standplaats, de omtrek, locatie en er kan een beheerdatum
aan toegevoegd worden. Indien er gegevens van zijn wordt het jaar van aanplant toegevoegd. Daarnaast is er de mogelijkheid om bepaalde opmerkingen toe te voegen. Dit kan zowel gaan over beheernoodzaak, bepaalde ziektes of het
opduwen van verharding maar evengoed als er klachten over de boom zijn.
De bomen kregen een kleur volgens gezondheidstoestand. Zo kan er heel snel gezien worden welke bomen in welke
gezondheid zijn.  Dit is bovendien erg handig wanneer de bomen in de winter worden vervangen. Ook kunnen we dan
een evolutie zien in de vitaliteit.
Groene bol = gezonde boom;
Gele bol= op te volgen boom;
Rode bol = slechte vitaliteit;
Zwarte bol= dode boom.
De inventaris dient ook als instrument om de werkplanning van de groendienst te bepalen. De groendienst is steeds op
de hoogte welke bomen veel dood hout hebben of in welke straten er veel stamscheuten zijn. Reeds gesnoeide bomen
moeten periodiek hernomen worden. Zo kan er bijvoorbeeld bekeken worden welke knotwilgen in de stad opnieuw
geknot moeten worden.
Daarnaast werden DE GRASPERKEN ingetekend. De velden bestaan uit het type beheer (intensief, extensief, wadi,
sportveld,..), wie het beheer doet (groendienst, uitbesteed, particulier,..), de oppervlakte en ook hier kunnen bepaalde
opmerkingen toegevoegd worden. Deze opmerkingen gaan meestal over beheersvormen, types waterbuffering, kerkwegels,.. . Ook de grasperken zijn een handige tool. Er kan heel snel een inschatting gemaakt worden van het aantal
m² te maaien grasland. Zo kunnen  bestekken veel sneller opgemaakt worden. Ook kunnen in enkele seconden bijvoorbeeld de waterbuffers getoond worden.
HAGEN werden voorlopig enkel ingetekend in functie van bestekken. De noodzaak tot hageninventaris dringt zich momenteel nog niet op. Toch kunnen we niet uitsluiten dat deze er nog aan toegevoegd zullen worden.
Fig: Elke boom heeft een fiche met data

28
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VERWERKING
GROENINVENTARIS

Groen op
wijk-niveau
NATUURLIJKE   STRUCTUUR

De totale hoeveelheid bos en groen te Izegem bedraagt 144.2 ha, dit komt neer op zo’n
52 m² groen per inwoner. Dit is in veel gevallen geen lokaal groen en heeft dan ook geen
direct effect op deze inwoners.

Er is van start gegaan met een opdeling per wijk. Zo is er dan ook geïnventariseerd, wijk per wijk. In feite
spreken we van statische sectoren.
Vandaar ook de soms vreemd klinkende benamingen. Door met statistische
sectoren te werken kan ook andere
data vergeleken worden. Zo kon  ook
o.a.  het groen per inwoner berekend
worden. Bij deze berekening wordt  5
m² groen gerekend per straatboom.

KANAAL
Aantal inwoners: 307
Oppervlakte: 78 ha
Luchtkwaliteit: 20-25 µg/m³ NO2  (Vrij goed)
Aantal straatbomen: 365
Hoeveelheid bos en groen: 8 ha
Groen per inwoner: 268.2 m²
Conclusie: De industrie langs het kanaal zorgt
voor een lage bevolkingsdichtheid. Vanwege
verplichte groenzone van deze bedrijven ligt
het groen per inwoner hier zeer hoog. Toch
ligt dit met 8% groen boven het gemiddelde.

CENTRUM -WEST

BELLEVUE

Aantal inwoners: 1923
Luchtkwaliteit: 30-35 µg/m³ NO2  (matig)
Oppervlakte: 41 ha
Aantal straatbomen: 424
Hoeveelheid bos en groen: 2.29 ha
Groen per inwoner: 13 m²
Conclusie: Matig groenarm, vooral met dank aan
de zwembadsite

Aantal inwoners: 738
Oppervlakte: 23 ha
Luchtkwaliteit: 30-35 µg/m³ NO2  (Matig)
Aantal straatbomen:236
Hoeveelheid bos en groen: 1,7 ha
Groen per inwoner: 23,1 m²
Conclusie: Ten noorden van Bellevue voelt
net zoals het centrum vrij groenarm aan.
Zuidelijk is wat groener, maar dit is vaak in
private sfeer, waardoor het niet werd opgenomen in de groeninventaris. De imposante
beukendreef is hier de kers op de taart.

CENTRUM-OOST

HEYE

Aantal inwoners: 716
Luchtkwaliteit: 30-35 µg/m³ NO2  (matig)
Oppervlakte: 18 ha
Aantal straatbomen: 168
Hoeveelheid bos en groen: 66 m²
Groen per inwoner:  1,2 m²
Conclusie: Zeer groenarm binnencentrum,
ondanks hoogste NO2 waarden

Aantal inwoners: 640
Oppervlakte: 28 ha
Luchtkwaliteit: 25-30 µg/m³ NO2  (Gewoon)
Aantal straatbomen: 337 bomen
Hoeveelheid bos en groen: 6,6 ha
Groen per inwoner: 106,5m²
Conclusie: Dankzij het sportcomplex, site
rebry’s en het een stuk park van het zwembad hebben we ter hoogte van Heye een
heel groot groengebied. De vitaliteit van
de bomen is hier wel ongezien slecht. Dit
heeft waarschijnlijk met bodemvervuiling te
maken.
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NIEUWE WERELD

HONDEKENSMOLEN

Aantal inwoners: 1338
Oppervlakte: 30 ha
Luchtkwaliteit: 30-35 µg/m³ NO2  (Matig)
Aantal straatbomen: 44
Hoeveelheid bos en groen: 1,2 ha
Groen per inwoner: 9,3 m²
Conclusie: Zeer groenarm gebied, enkel grote
grasvlaktes bij de nieuwe verkaveling bieden
groene kansen.

Aantal inwoners: 454
Oppervlakte: 15 ha
Luchtkwaliteit: 20-25 µg/m³ NO2  (Vrij goed)
Aantal straatbomen: 105
Hoeveelheid bos en groen: 6642 m²
Groen per inwoner: 14.6 m²
Conclusie: Scoort niet bijzonder goed op
aanwezigheid van openbaar groen.

KASTEEL TER WALLEN

BLAUWKAPELLETJE &
KORTRIJKSSTRAAT

Aantal inwoners: 801
Oppervlakte: 27 ha
Luchtkwaliteit: 25-30 µg/m³ NO2  (Gewoon)
Aantal straatbomen: 227
Hoeveelheid bos en groen: 4,99 ha
Groen per inwoner: 62m²
Conclusie: Het gedeeltelijk toegankelijk bos
zorgt voor de groene injectie in de buurt.

Aantal inwoners: 1056
Oppervlakte: 31 ha
Luchtkwaliteit: 20-25 µg/m³ NO2  (Vrij goed)
Aantal straatbomen: 447
Hoeveelheid bos en groen: 3,7 ha
Groen per inwoner: 35,7 m²
Conclusie: De vele grasperken verhogen het
groen aanzienlijk

‘T STEENPUTJE
Aantal inwoners: 331
Oppervlakte: 100 ha
Luchtkwaliteit: 25-30 µg/m³ NO2  (Gewoon)
Aantal straatbomen: 184
Hoeveelheid bos en groen: 10 ha
Groen per inwoner: 308 m²
Conclusie: In’t steenputje is enkel het openbaar groen opgenomen, dit is al erg groen.
Indien alle open ruimte was meegenomen
zouden we 1636 m² per persoon kunnen
rekenen, of  54 ha bos en groen. Deze buurt
scoort erg goed.

BECELAERSHOF
Aantal inwoners: 609
Oppervlakte: 20 ha
Luchtkwaliteit: 20-25 µg/m³ NO2  (Vrij goed)
Aantal straatbomen: 338
Hoeveelheid bos en groen: 1,1 ha
Groen per inwoner: 21,3 m²
Conclusie: Grote oppervlaktes gemaaide
perkjes. Geen park of grotere groenstructuren in de wijk.

KASTEELWIJK-ZEVEKOTE
Aantal inwoners: 1838
Oppervlakte: 65 ha
Luchtkwaliteit: 20-25 µg/m³ NO2  (Vrij goed)
Aantal straatbomen: 592
Hoeveelheid bos en groen: 1,9 ha
Groen per inwoner: 10 m²
Conclusie: Hoeveelheid straatbomen ligt vrij
hoog, toch is er hier een ernstig gebrek aan
openbaar groen op wijkniveau.
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PATERSWIJK
Aantal inwoners: 868
Oppervlakte: 30 ha
Luchtkwaliteit: 25-30 µg/m³ NO2  (Gewoon)
Aantal straatbomen: 148
Hoeveelheid bos en groen: 2,5 ha
Groen per inwoner: 29.2 m²
Conclusie: Met dank aan het pater-capucijnenpark is er in deze buurt alsnog voldoende
groen aanwezig

DEEL 1 : ANALYSE 33

KACHTEM-KERN

DE LINDE

Aantal inwoners: 1478
Oppervlakte: 94 ha
Luchtkwaliteit: 20-25 µg/m³ NO2  (Vrij goed)
Aantal bomen: 555
Hoeveelheid bos en groen: 3,3 ha
Groen per inwoner: 22 m²
Conclusie: Ook Kachtem kern is relatief
groenarm. De enige publieke groenzone is de
begraafplaats.

Aantal inwoners: 774
Oppervlakte: 44 ha
Luchtkwaliteit: 20-25 µg/m³ NO2  (Vrij goed)
Aantal straatbomen: 310
Hoeveelheid bos en groen: 1,3 ha
Groen per inwoner: 16.8 m²
Conclusie: Het gras op het nieuwe industriepark werd niet meegerekend. Het binnengebied met speelplein is het belangrijkste
groengebied van de wijk. De hoeveelheid
groen per inwoner ligt sterk onder het gemiddelde

ABELE
Aantal inwoners: 608
Oppervlakte: 72 ha
Luchtkwaliteit: 20-25 µg/m³ NO2  (Vrij goed)
Aantal straatbomen: 220
Hoeveelheid bos en groen: 2,3 ha
Groen per inwoner: 37 m²
Conclusie: Abele is perceptueel ook één van
de groenarmste gebieden van Izegem. Er is
tevens geen enkel stadspark of buurtplein te
vinden. Dankzij het lage inwonersaantal valt
het groen per inwoner nog mee.

VIJFWEGEN EMELGEM
Aantal inwoners:2063
Oppervlakte: 97 ha
Luchtkwaliteit: 30-35 µg/m³ NO2  (Matig)
Aantal bomen:223
Hoeveelheid bos en groen: 8,7 ha
Groen per inwoner: 42 m²
Conclusie: Weinig straatbomen in verhouding
met inwoners. Het meeste groen in vijfwegen is niet publiek toegankelijk, toch zijn
de bosjes erg belangrijk ter captatie van de
“hogere” NO2 waarden.

EMELGEM-KERN

OMGEVING LEENSTRAAT

Aantal inwoners: 1895
Oppervlakte: 83 ha
Luchtkwaliteit: 20-25 µg/m³ NO2  (Vrij goed)
Aantal straatbomen: 377
Hoeveelheid bos en groen: 5,8 ha
Groen per inwoner: 31 m²
Conclusie: Wandel op de mandel is erg
waardevol voor de Emelgemnaren. Ook het
centraal gelegen speelplein op de tuinwijk is
van groot belang.

Aantal inwoners: 1115
Oppervlakte: 39 ha
Luchtkwaliteit: 20-25 µg/m³ NO2  (Vrij goed)
Aantal straatbomen: 209
Hoeveelheid bos en groen: 3,3 ha
Groen per inwoner: 30 m²
Conclusie: Hoog inwonersaantal op een
kleine oppervlakte zorgt al snel voor lage
groenoppervlakte per inwoner.

DE MOL
Aantal inwoners: 852
Oppervlakte: 87 ha
Luchtkwaliteit: 20-25 µg/m³ NO2  (Vrij goed)
Aantal straatbomen: 445
Hoeveelheid bos en groen: 4,5 ha
Groen per inwoner:  53 m²
Conclusie: De mol scoort momenteel rond
het gemiddelde qua groenoppervlakte per
inwoner. Er zal over gewaakt moeten worden
dat bij nieuwe ontwikkelingen dit enigszins
stabiel blijft.
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KACHTEM - RHODESGOED
Aantal inwoners: 1226
Oppervlakte: 309 ha
Luchtkwaliteit: 15-20 µg/m³ NO2 (Goed)
Aantal straatbomen: 297
Hoeveelheid bos en groen: 35,7 ha
Groen per inwoner: 291.3 m²
Conclusie: De buitenrand van Kachtem scoort
dankzij het Rhodesgoed erg goed. Ook de
wijk is vrij groen van aard.  
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GROENNOOD IN
IZEGEM

NEGENHOEK
Aantal inwoners: 1004
Oppervlakte: 50 ha
Luchtkwaliteit: 20-25 µg/m³ NO2  (Vrij goed)
Aantal straatbomen: 412
Hoeveelheid bos en groen: 43 545 m²
Groen per inwoner: 43.3 m²
Conclusie: Negenhoek heeft met site Ten Bos
een belangrijke groenzone. Hier kan dan ook
een publiek park  ontwikkeld worden.

BOSMOLENS
Aantal inwoners: 1509
Oppervlakte: 68 ha
Luchtkwaliteit: 15-20 µg/m³ NO2  (Goed)
Aantal straatbomen: 522
Hoeveelheid bos en groen: 44 167m²
Groen per inwoner: 29.2 m²
Conclusie: Bosmolens kan worden omschreven als een tuinwijk. Toch ligt het groen per
inwoner vrij laag en zou een extra groenzone
welkom zijn.

KLARE GRACHT
Aantal inwoners: 121
Oppervlakte: 141 ha
Luchtkwaliteit: 15-20 µg/m³ NO2  (Goed)
Aantal straatbomen: 57
Hoeveelheid bos en groen: 165 609 m²
Groen per inwoner: 1 368 m²
Conclusie: Klare gracht is dankzij Wallemote-Wolvenhof een van de belangrijkste
groenzones van Izegem. Het is dan ook van
bovenlokaal belang die de statistieken sterk
de hoogte in jaagt.

POTAARDE
Aantal inwoners: 92
Oppervlakte: 78 ha
Luchtkwaliteit: 20-25 µg/m³ NO2  (Vrij goed)
Aantal straatbomen: 147
Hoeveelheid bos en groen: 21 474 m²
Groen per inwoner: 233.4 m²
Conclusie: De westelijke stadsrand is mooi
omsloten met vele straatbomen. Er is echter
geen echte groenzone aanwezig, maar met
de ontwikkelingen langs de snelweg die er
aan komen zal ook dit erbij komen.
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* Overige buurten met verspreide bebouwing werden niet mee opgenomen wegens beperkte gegevens.

CONCLUSIE
Hoe groter de cirkel hoe hoger de nood, afgestemd op luchtkwaliteit, inwonersaantallen en groen per inwoner. Vooral de binnenstad doet het erg slecht op lokaal
groen en NO2 waarden. Inzetten op het centrum, de nieuwe wereld, Zevekote, de
Linde en Hondekensmolen is aangewezen. Het milieurapport van MIRA-S 2000
formuleert een richtnorm van minimaal 30 m² lokaal openbaar groen/inwoner.
Op vele plekken zitten we ernstig onder deze richtnorm.
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DEEL II
VISIE
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ZOALS PROF. MARC ANTROP IN 2002 ONZE STREEK BESCHREEF:
“VERSTERKEN VAN DE SAMENHANG EN BUFFERING VAN DE VISUELE VERSTEDELIJKING DOOR SELECTIEVE GROENAANPLANTING ZIJN WENSELIJK.“
Natuuruitbreiding is een investering waarvan niet alleen de biodiversiteit maar
de hele mensheid de vruchten zal plukken. De bosuitbreiding kan de trend van de
ontbossing in Vlaanderen nog steeds niet bijbenen. Stortregens zorgen voor watererosie, slechte waterinfiltratie, gevolgd door droogte en winderosie. Klimaat-en
natuurdegradatie sleuren ons in een vicieuze cirkel van meer degradatie. Bos en
natuur zijn dé miraculeuze reddingsboei om ons toch in een enigszins leefbaar
klimaat te houden. Er is ook haast bij want de klimaatverandering zorgt ook voor
onleefbare situaties voor bomen. In de laatste week van juli 2019 hadden we in
Izegem temperaturen tot meer dan  41°C, een absoluut record voor het hele land.
Voor vele bomen was dit de (ontbrekende) druppel die hen na drie jaar van droogte de genadeslag toediende.  Meer bos en bomen fungeren als een soort airco die
de hele stad koeler en leefbaar maakt voor plant, dier en mens. Bovenal kunnen
meer bos en bomen Izegem op de kaart zetten als stad die werkelijk actie onderneemt om  te vechten tegen de huidige klimaatkoers.

KLIMAAT &
BIODIVERSITEIT
DE VOEDSEL- EN LANDBOUWORGANISATIE (FAO) VAN DE VERENIGDE NATIES RIEP
ENKELE MAANDEN GELEDEN REGERINGEN WERELDWIJD NOG OP OM MEER AANDACHT TE SCHENKEN AAN DE FORSE DALING VAN DE BIODIVERSITEIT. IN COMBINATIE MET EEN DALING VAN HET AANTAL PLANTENSOORTEN DIE OVERBLIJVEN
OM DE MENS TE VOEDEN, KAN DE VOEDSELZEKERHEID IN DE TOEKOMST IN GEVAAR KOMEN, KLONK HET.
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UITGANGSPUNTEN
We kunnen al enkele algemene uitgangspunten opsommen die voor de hand liggend lijken te zijn maar wel dikwijls worden vergeten.  De foto’s zijn hier enkele Izegemse voorbeelden van hoe het niet moet. Bij heraanleg of nieuwe ontwikkelingen is het dus van
groot belang dat we deze uitgangspunten afchecken. Uitgangspunten zijn niet hetzelfde
als een groenvisie maar kan wel een opstap betekenen in de richting van een groenvisie.

Klimaatadaptief groen.
De verstedelijkte omgeving is geen evidente omgeving voor groen. Het is aangewezen om in te zetten
op groen die het goed doet in een stedelijk klimaat
maar ook ecosysteemdiensten kan leveren. Hierbij
kan het groen onder andere ingeschakeld worden
als luchtzuivering, waterbuffering en verkoelend element. Het groen moet voldoende robuust zijn om
zich aan te passen aan de veranderende context
van het klimaat. We moeten daarnaast inzetten op
een afname van verhardingen en het minimale aan
verhardingen voorzien bij nieuwe ontwikkelingen.
Ook in Izegem krijgen we te maken met extreme weersomstandigheden

Meer groen.

Milieuvriendelijk groen.

Izegem lijkt op het eerste zicht grijs en arm aan groen.  
Vooral in het centrum dringt vergroening zich op.  
Daarnaast moeten we de  bestaande groenzones versterken. Zo zullen we ons moeten inzetten om ook het
lokaal- en wijkgroen te verbeteren. Het is als stad onze
plicht om te streven naar een leefbare en aangename
groene stad. Niet enkel voor de huidige inwoners maar
ook voor de toekomstige generaties. Ook het weinige
groen dat we geërfd hebben van vorige generaties
moeten we beschermen en zien  als levend erfgoed.

Het park, de groene ruimte en het stadsgroen moeten bijdragen tot het realiseren van een gezond en
hoogwaardig natuurlijk milieu. Er worden dan ook in
de eerste plaats keuzes gemaakt die positief zijn voor
de biodiversiteit en de instandhouding van het leefmilieu. We moeten bijzondere aandacht hebben om
verlies van plant-en diersoorten te voorkomen. Het is
dan ook in alle belang om ecologische netwerken uit
te bouwen en bepaalde gebieden te verbinden. Ook
kleinschalig of versnipperd groen kan net een kans zijn
om een ecosysteem te ontwikkelen.
Grijze plekjes zijn schering en inslag in Izegem

Deze visvijver oogt door gebrekkig onderhoud onaangenaam
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Dit plantvak draagt weinig bij aan de biodiversiteit en oogt slordig

Mensgericht groen.

Beheervriendelijk groen.

Open ruimte en recreatie gaan hand in hand. De
stad heeft vele evenementen, sport en spel, horeca,
enzovoort. De stad staat dan ook geheel ten dienste
van de mens. Het mensgericht groen kan zowel als
gebruiksgroen of als belevingsgroen gezien worden.  
Zo moeten we inzetten op het groen dat  een zekere
draagkracht heeft ten opzichte van de mens. Nieuw
stedelijk groen wordt dan ook afgetoetst aan de omgeving en heeft voldoende draagkracht ten opzichte
van de mens.

Er moet steeds gezocht worden naar een verantwoord evenwicht tussen de eigenheid, de functievervulling en de standplaatskwaliteit. We moeten   dus
organisatiegerichte maatregelen treffen die het groen
efficiënt en kwalitatief beheren. Sommige beheerkeuzes zijn in die mate intensief, waardoor ze op lange
termijn onhoudbaar of ontzettend duur kunnen zijn.
Vaak begint het beheer al aan de ontwerptafel en ook
daar moet er een aftoetsing van het beheer op lange
termijn gebeuren.

Beheerkeuzes kunnen onomkeerbaar veel werk geven. Beeldkwaliteit is hier
bovendien minstens 6 maanden per jaar ondermaats
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TYPOLOGIEËN MET
DOELSTELLINGEN
HET OPDELEN IN DE VERSCHILLENDE TYPOLOGIEËN VAN DE STAD KAN EEN VERHELDERENDE INSTEEK VORMEN BIJ DE OPMAAK VAN EEN GROENVISIE, MEER BEPAALD IN HET BEPALEN VAN DE GEWENSTE FOCUS.
DE DOELSTELLINGEN WORDEN EEN AFVINKLIJST BIJ TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN/BELEID EN WERDEN
OPGESTELD DOOR DE VERSCHILLENDE DIENSTEN.

1. PLEINEN EN KERNEN
De dorpspleinen Kachtem, Emelgem en Bosmolens hebben momenteel als hoofdfunctie parkeergebruik. Een groen
dorpsplein kan nochtans het uitzicht van het plein drastisch verbeteren. De uitdaging zit erin om multifunctionele karaktervolle en groene plekken te creëren met ruimte voor alle gebruikers

2. GROTE ONTWIKKELINGEN
Bij nieuwe grootschalige ontwikkelingen wordt het groen nog te vaak in een hoek geduwd. Vaak wordt enkel wat
restruimte groen ingekleed. Toch kan groen een zeer grote meerwaarde betekenen in elk project. We moeten af van
grote verharde oppervlaktes waar groen als overbodig gezien wordt.

DOELSTELLINGEN
Een plein of dorpskern is rijk aan bomen. Deze
dienen als schaduw- en verblijfsplaats

Er wordt ingezet op de verhoging van beeldkwaliteit en groenbeleving d.m.v. heesters en vaste
planten

De bomen worden aangeplant met voldoende
wortelruimte zodat deze kunnen uitgroeien tot
volwassen exemplaren

Er wordt onderzocht hoe parkeerruimte niet langer een hoofdfunctie hoeft te zijn op de pleinen.

Stenen woestijnen worden maximaal onthard,
verharding is enkel functioneel

...

Fig: Grote toekomstige ontwikkelingen
DOELSTELLINGEN
Inzetten op maximale groene omgeving met voldoende ruimte voor insecten en biodiversiteit
Aan de ontwerper worden ambities en  verwachtingen van de stad meegegeven in kader van
omgevingsvergunningsaanvragen.
De aanleg van groendaken, met nadruk op een
toegankelijke daktuin is een evidentie bij een nieuwe ontwikkeling.

Enkel binnen het regionaal stedelijk gebied worden
ontwikkelingen toegelaten. Er mag geen nieuwe
open ruimte, tenzij reeds bestemd, meer worden
aangesneden
Participatieve inspraak of co-creatie is aangewezen
maar met professionele facilitatie
Parkeren maximaal ondergronds of in het gebouw
en uit het straatbeeld

Fig: Pleinen en kernen
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3. GROENE VERBINDING

4.BINNENGEBIEDEN

Wandel op de Mandel is een goed voorbeeld van een groene verbinding tussen de centrale brug en de dorpskern van
Emelgem. Groene verbindingen kunnen ook kleinschalig, zoals de haagaanplant in de Reperstraat. We kunnen best
het groen netwerk en trage verbindingen volgen uit visie 2030. Zo kunnen we op zoek gaan naar manieren om verbindingswegen aantrekkelijk te maken voor voetgangers en fietsers en tegelijk bijdragen aan de lokale groenstructuren.

In kader van de stedelijke verdichting en de zoektocht naar mogelijkheden om te vergroenen, zijn de publiek toegankelijke binnengebieden perfecte plaatsen voor nieuwe kwalitatieve ontwikkelingen. Het binnengebied kan een stapsteen
zijn om op te nemen in een groter netwerk. Speelplein de Linde is een goed voorbeeld van een binnengebied. Op het
binnengebied aan de kunstacademie Art’Iz in de Kruisstraat liggen bv ook mogelijkheden. Daarnaast zijn er vele pleintjes en restgroen aanwezig in Izegem.
DOELSTELLINGEN
Op binnengebieden zorgen we voor een minimale hoeveelheid aan bos
Binnengebieden met teveel verhardingen worden maximaal onthard
Inzetten op kindvriendelijk en avontuurlijk
groen. Binnengebieden zijn vaak verkeersvrij
waardoor er veilig gespeeld kan worden

Ruimte vrijwaren voor natuurontwikkeling die
niet perse toegankelijk is. Daar kunnen dieren een
schuilplaats vinden of overwinteren
Binnengebieden worden natuurvriendelijk beheerd met ruimte voor bijen en insecten
Ruimte creëren voor tijdelijke of permanente
inrichtingen die een gezellige en coherente omgeving voor buurtbewoners vormen

Fig: Izegemse trage wegen
DOELSTELLINGEN
Vervollediging trage wegenplan: macroniveau
waarin bestaande verbindingen worden gelinkt
aan ontbrekende verbindingen
Er worden gronden aangekocht om op ideale locaties trage wegen te ontwikkelen en te
bebossen
Ontwikkeling fiets-en wandelroute via groene
straten en trage verbindingen

Trage verbindingen hebben zowel een recreatieve
functie als een functie als natuurlijke corridor
Langs trage verbindingen aan natuurontwikkeling
doen en natuurvriendelijk beheren: dood hout,
bloemenweides, knotbomen, poelen,..
Woonkernen verbinden met centra via trage
wegen

Fig: Binnengebieden
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5. (GROENE) PARKING

6. DE STRAAT

In plaats van een asfaltvlakte kan een publieke parking ook groen zijn en groen aanvoelen. Een parking kan aangelegd
worden in grasdallen en er kunnen struiken en grote bomen voorzien worden. Grote, brede bomen bieden heel wat
schaduw voor wagens. De meeste parkings in Izegem kunnen een vergroening gebruiken.

Bij een nieuwe bovenbouw houden we in de eerste plaats rekening met benodigde breedte voor de weggebruikers en
de ruimte voor de ondergrondse nutsleidingen. Veel ruimte voor groen blijft er dan niet meer over. Als we het groen
al van bij de start meenemen in de studie, kan dat de uiteindelijke aanblik van de straat enkel ten goede komen. Ook
de leefbaarheid van de buurt hangt sterk samen met een al dan niet groen karakter.

DOELSTELLINGEN
Op parkings worden grote bomen voorzien. Deze
zorgen voor aangename en koele parkeerplaatsen

Lokaal water opvangen op parkings voor hergebruik tijdens drogere periodes

Aanduiding evenementenpleinen: overige parkings/pleinen kunnen groener ontwikkeld worden

Parkings zo vaak mogelijk in grasdallen aanleggen

DOELSTELLINGEN
Opmaak onthardingsplan: concrete locaties
waar we kunnen ontharden in de straat
Planmatig onderhoud van openbaar groen in de
straten = opmaak beheerplan

Infiltreren in de straat: verlaagde plantvakken in de
straten
Weinig plaats: containers met groen, bloembakken, klimplanten of groenslingers

Openbaar groen wordt geïnstalleerd in functie
van het gebruik in de straat

Minibosjes in de plantvakken i.p.v. 1 boompje

Ideale straatprofielen bepalen. In verkavelingen
minder voetpaden, meer groen

Groen afstemmen op tolerantie voor strooizout

Fig: ¨Parkeerlocaties
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7. HET BRAAKLAND

8. INDUSTRIEGEBIED/KMO’S

Een creatieve invulling van braakliggende gronden, of gronden die wachten op ontwikkeling, bieden kansen om er tijdelijk, maar waardevol groen in te richten.  Vaak is het slordige uiterlijk een doorn in het oog van buurtbewoners maar
het kan met minimale investeringen enorm bijdragen aan de leefkwaliteiten van de wijk.

Het industriegebied bevat veel platte daken en verhardingen. Hier liggen heel wat kansen. Het kan gaan om ingrepen
zoals een bloemenweide als voortuin of bloemrijke mengsels aan de rand van het terrein, hagen of takkenrillen als afsluiting tussen de individuele bedrijven, het plaatsen van een insectenhotel, een gebouw decoreren met klimplanten,
groendaken en parkeren op grasdallen waarbij hemelwater beter in de grond kan dringen.

DOELSTELLINGEN
Voorzien van groendaken indien er geen of
beperkte groenzone is

Compensatiemaatregelen treffen bij ontgroening
in functie van bedrijfsontwikkeling

Bedrijven aanmoedigen om meer natuur, klimplanten en groendaken te plaatsen

Bedrijven informeren over duurzaam en pesticidenvrij groenbeheer

Industriezone kan fungeren als groene corridor:
te bekijken op macroschaal

Vergroenen en netter straatbeeld in industriezone

DOELSTELLINGEN
Tijdelijke inzaai bloemen of maaibeheer met
afvoer

Optie om tijdelijk te bebossen ook open houden

Indien mogelijk pop-up parkje of kleine evenementen

Bijen in de stad, inzetten op insecten

Privé braakland na sloop gebouw : tijdelijke
groeninvulling stimuleren

....

Fig: Vergroening industrie
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9. HET BLAUWE NETWERK

10. PRIVAAT GROEN

Water in de stad is een grote meerwaarde. Het zorgt voor verkoeling, het is er aangenaam vertoeven en het is een
magneet voor fauna.  Het is dan ook wat vreemd dat we vaak met de rug naar het water toe hebben gebouwd, dat
de kaaien enkel functioneel werden ontwikkeld en beken en waterlopen overkapt werden. Er liggen hier mooie kansen. Ruimte voor mens en natuur kunnen er hand in hand gaan.

In de private omgeving worden voortuinen vaak verhard,  er worden oude bomen gerooid, private tuinen hebben het
allerhoogste persticidengebruik, het grondwater wordt er vervuild met bleekwater en en (bedreigde) knaagdieren
worden vergiftigd. Vaak staan mensen er niet bij stil wat de gevolgen zijn van hun beheerkeuzes. Private tuinen kunnen
ecologisch beheerd worden onafhankelijk van stijlen of trends. Ecologisch tuinieren hoeft niet noodzakelijk wild of
slordig te zijn. De burger moet hierover geïnformeerd worden.
DOELSTELLINGEN
Bij vergunningsaanvragen voor het rooien van
bomen wordt steeds een heraanplant voorzien

Sensibilisering m.b.t. sproeistoffen en bleekwater
gebruik

Maximale breedte van de oprit inperken. Handhaving van teveel verharding

Sensibilisering van ecologisch tuinieren

Stimulans om inheemse groenafsluitingen in
buitengebied aan te leggen

Fig: Waterlopen
DOELSTELLINGEN
Verzamelplaatsen voor water zoals wadi’s en
beken opwaarderen (bv bespeelbaar, rijk aan
biodiversiteit,..)

Inzetten op groene oevers, natuurlijke wanden aan
de vaart, in combinatie met verblijfsfunctie.

Water als speelelement in de stad

Inzetten op capteren of infiltreren van water door
meer wadi’s en bufferbekkens.

Bekijken waar beken en waterlopen terug open
gelegd kunnen worden
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Waar mogelijk aanleg van natuurlijke poelen en
wetlands
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11. STADSNIVEAU

ALLE KAARTLAGEN SAMEN

Om een leefbare stad te bekomen dient er niet enkel een projectmatige aanpak te zijn, het gaat ook om de verbinding
van deze plekken en de circulatie die daaraan vast hangt.  

DOELSTELLINGEN
Robuuste groene ruimte: zoveel mogelijk aaneengesloten. Verbinden van groene corridors,
gecombineerd met groen-blauwe netwerken en
fietsroutes

Werken aan algemeen draagvlak voor het groenplan door communicatie met inwoners en stadspersoneel

Onbebouwde ruimte: geen nieuwe onbestemde
grond bebouwen

Invalswegen tot de stad sterk en duurzaam vergroenen

Locaties in kaart brengen om te ontharden

Klimaatfactor: bouwprojecten en openbare werken
krijgen extra budget om klimaatbestendige maatregelen uit te voeren. Overschot wordt in bomen
aanplant geïnvesteerd.

Beeldkwaliteit van het openbaar domein per
buurt verhogen en opvolgen bijvoorbeeld
a.d.h.v. een beeldenbestek

LEGENDE
Bestaand bos
Potentieel bos korte termijn
Potentieel bos lange termijn
Deze potentiële boskaart is een concretisering van eerdere visies
zoals visie 2030 en het GRS. Daarnaast werd bekeken welke gronden die in eigendom van de stad zijn mogelijks op korte termijn
kunnen aangeplant worden. Lijnvormige aanplantingen vallen in
principe niet onder bos maar kunnen worden ingekleed als houtkant of heg. Bij de opmaak
van deze kaart werd rekening
gehouden met het HAG (=
Herbevestigd agrarisch gebied), in die zin dat we   in
het agrarisch gebied geen
bestemmingswijziging kunnen hanteren. Het potentieel
bos op lange termijn kan pas
uitgevoerd worden indien er
zich kansen tot aankoop of
ruil van gronden voordoen.

Fig: Potentiële boskaart
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Fig:Herbevestig agrarisch gebied
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DEEL III
POTENTIËLE ACTIES
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AANPAK PER STADSDEEL
CENTRUM WEST

SCORE
VOLGORDE VAN DRINGENDHEID
Korte termijn: 1
Middellange termijn: 2
BEHEERSCORE VOLGENS NETHEID:
Zeer net: A Net: B
Matig net: C

Lange termijn: 3
Wild: D

Herman Roelstraeteplein
Stationsomgeving
Site lavani

Korenmarkt

Kruisstraat

Melkmarkt
Wijngaardparking

Ommegangstraat
Onze-Lieve-Vrouwstraat
Sint-Crispijnstraat
Heilig Hartstraat

Sint-Jozefskliniek

Zwembad

STATIONSOMGEVING Score: 1A
De kleine ongebruikte groenzone kan bloeirijker ingericht worden. Hier zal er wel gewerkt moeten worden met aangepaste plantenkeuzes, aangezien het om een droogtegevoelige zone gaat. Op de fietsenstalling  zouden wat klimplanten
de omgeving kunnen opfleuren. Er kan meer ruimte voor fietsen en groen voorzien worden binnen een hedendaagse inrichting in de Stationsstraat. Ook de binnentuin van het stadhuis krijgt best een herinrichting, met aandacht voor natuur,
esthetiek en klimaat. Het kan er dermate aantrekkelijk ingericht worden dat koppels er hun trouwfoto’s willen nemen.
KORENMARKT Score: 1A
De kastanjebomen op de Korenmarkt hebben het moeilijk in deze harde omgeving. Ze duwen de verharding op en
hebben nog weinig groeikracht. De bomen dreigen ziek te worden en af te sterven indien er niet onthard wordt in de
omgeving van de wortels. We grijpen hier best in door een kleinschalige herinrichting te voorzien. Een grotere herinrichting kan gebeuren na een herziening van de mobiliteit. De klimplanten op het stadhuis waren een goede zet. Het is
duurzaam, klimaatadaptief en een goed voorbeeld van een quick-win.
WIJNGAARDPARKING Score: 2C
De Wijngaardparking en de binnentuin van de Kunstacademie Art’Iz bieden kansen om duurzamer ingekleed te worden.
Grote bomen kunnen schaduw bieden aan het wagenpark. Voetgangers kunnen er een aangename doorsteek maken
in een groenere inkleding met bredere plantvakken. De binnentuin bestaat uit een eentonig gemaaid gazon. Indien er
wat bloeirijke heesters aangeplant worden kan het wat meer pit krijgen. Er liggen ook wat kansen om hier bijkomend te
ontharden of waterdoorlatend parkeren in te richten. Ook de Kruisstraat kan meegenomen worden in een kleinschalige
vergroening.
SINT-JOZEFSKLINIEK Score: 3 De vele knotbomen (Robinia’s) op de parking zijn arbeidsintensief en bieden geen schaduw. De parking draagt weinig bij
tot waterinfiltratie en biodiversiteit. Als stad kunnen we hier weinig aan veranderen. Toch lijkt het verstandig om wanneer de parking wordt vernieuwd bij de vergunningsaanvraag advies of bepaalde (groen)eisen op te leggen.  
HERMAN ROELSTRAETEPLEIN Score: 2B
Wat ontharding is hier aangewezen. Het plein oogt erg hard. Er liggen hier nochtans heel wat kansen te rapen. Er is in
deze buurt weinig open ruimte. Dit kan een gezellige groene omgeving worden, rijk aan bomen en bloeirijke struiken.
OMMEGANGSTRAAT - ONZE LIEVE VROUWSTRAAT - SINT-CRISPIJNSTRAAT Score 2C
Deze parallelle, smalle straten  kunnen eenvoudig vergroend worden waardoor ze aangenaam en groen ogen. Een idee
zou kunnen zijn om in deze straten groenslingers te voorzien, of waar mogelijk een bloembak te plaatsten.
SITE LAVANI Score: 2C
Een tijdelijke inrichting is aangewezen aangezien het om een vrij grijze buurt gaat zonder buurtpleintjes.  Indien er zich
ontwikkelingen voordoen, moet worden bekeken hoe we hier maximale groene en publieke ruimte kunnen ontwikkelen.
De site is vanuit alle omliggende straten toegankelijk en kan fungeren als trage verbinding tussen de verschillende open
ruimtes.
HEILIG HARTSTRAAT Score 3B
De Heilig Hartstraat  is voldoende breed  om groener in te richten. Bij een herinrichting kunnen er plantvakken ingericht
worden voor straatbomen en ander groen.
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MELKMARKT Score: 1A
De melkmarkt wordt gedomineerd door veel losstaande elementen en intense verharding. De weinige parkeerplaatsen
versperren mogelijke doorzichten. Er is nood aan een meer hedendaags karakter waarbij de bestaande elementen
harmonieus versmelten met het plein. Door een andere indeling van deze elementen kunnen we een ruimer gevoel
creëren. De Melkmarkt heeft mits de juiste aanpak veel potentieel om een aangenaam, functioneel en duurzaam groen
plein te worden.

SCORE
VOLGORDE VAN DRINGENDHEID
Korte termijn: 1
Middellange termijn: 2
BEHEERSCORE VOLGENS NETHEID:
Zeer net: A Net: B
Matig net: C

Lange termijn: 3
Wild: D

ZWEMBAD Score 1B
De inkom en de omgeving van het zwembad hebben veel kwaliteiten
maar kan wel eens een opfrissing gebruiken.
Dit kan door deze 3 aspecten aan te pakken:
- Gebruik van hedendaagse materialen (Bv. Verhardingen, meubilair,
trappen en bruggen)
- Voelbaar maken van water (Bv. meander insteken, natuurlijke zuivering en bloeirijke oevers, waterpeil opkrikken door minidam, toegankelijk maken van waterloop door vlonder of bepaalde trap-elementen.
Enz..)
- Hedendaags beheer (Bv. Zachte scheerwerken i.p.v. van hard en
hoekig. Hierdoor kan je het beheer wat meer uitstellen en verkrijg je
minder onkruidgroei. Sleunen of afzetten van heesterbeplanting. enzovoort.)
Binnen deze aspecten zijn nog veel mogelijkheden voor andere maatregelen. Deze kunnen eenvoudig geïntegreerd worden omdat de basisstructuren dan hedendaags zijn.
Het zwembad zelf kan bij een vernieuwing met een (toegankelijk)
groendak ingericht worden. Daarnaast zijn er nog mogelijkheden om
extra te bebossen, wat de maaiwerken zal verlichten.
Momenteel zijn er twee burgers zich aan het toespitsen op verbeteren
van natuurkwaliteit en onfermen zich over het groenonderhoud.
Indien de beeldkwaliteit té ondermaats is, kan ingegrepen en geadviseerd worden. We zullen zien hoe hun project verder groeit, het is
alvast mooi dat zoiets van onderuit kan ontstaan en dat we hier een
kader rond hebben.

Fig: Concepten Melkmarkt
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Fig: beplantingsplan inkom zwembad
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SCORE
VOLGORDE VAN DRINGENDHEID
Korte termijn: 1
Middellange termijn: 2
BEHEERSCORE VOLGENS NETHEID:
Zeer net: A Net: B
Matig net: C

CENTRUM OOST

Bibliotheekplein

Grote  Markt

Goederenparking
Site Strobbe

Baron de Pélichystraat
Klooster Gentsestraat
Sint-Tillostraat

Sint-Pietersstraat

Cyriel Tangheplein

Lange termijn: 3
Wild: D

GOEDERENPARKING Score: 3C
De goederenparking is een goed voorbeeld van een groene parking. Alleen moeten de bomen er kunnen uitgroeien
zodat het een schaduwrijke omgeving wordt. De snoei van deze bomen kost tijd en geld en heeft er helemaal geen nut.
Het voorstel zou zijn om de takkenmassa die ontstaan is aan de snoeiwondes uit te dunnen tot een drietal takken die
dan verder kunnen uitgroeien tot een mooie brede boom.
SITE STROBBE Score: 1A
De ontwikkeling van site Strobbe gaat hand in hand met groene publieke ruimte. Het parkeren zou er ondergronds gebeuren wat bevorderlijk is voor de beeldkwaliteit maar een last is voor de groenaanleg. In feite wordt site strobbe dan
één grote daktuin. Men dient op te letten voor te zware bomen in een daktuin. De aanplant van grotere bomen vraagt
voldoende substraatdikte en een goede technische opbouw. Hier mogen originele boomkeuzes geplant worden, met
nadruk op seizoensbeleving en sfeer. Bovendien dienen de bomen voldoende robuust te zijn tegen het huidige klimaat
(bv Zuidoost-Europese boomsoorten). Het groenontwerp dient niet enkel design te zijn met monoculturen, er dient
ook  ontworpen te worden i.f.v. biodiversiteit, levendigheid en (kleur)beleving.
Site Strobbe wordt een zoektocht naar een prestigieus ontwerp met karaktervolle groenzones, want het wordt beeldbepalend voor het centrum van Izegem.
Aan de overkant van de site Strobbe ligt het goederenstation. Hier kan de publieke ruimte ontwikkeld worden in relatie
met de site. Hetzelfde geldt voor de Dirk Martenslaan.
KLOOSTER GENTSESTRAAT Score: 2B
Vastgoedontwikkelaars willen ook hier bouwen. Het is van belang dat er voldoende open ruimte overblijft. Ook met de
relatie tot het Pélichyklooster dient er rekening gehouden te worden. Momenteel zit het klooster wat ingesloten en
verdoken waardoor het niet uitnodigt om er te gaan zitten. Er kunnen dan ook trage verbinding(en) ontwikkeld worden
richting site Strobbe. Los van de ontwikkelingen kan de rotonde in de Gentsestraat ook onthard worden.
BIBLIOTHEEKPLEIN Score: 2A
Het plein voor de bib oogt aangenaam maar toch liggen hier nog mooie kansen om te harden, in functie van toekomstige
ontwikkelingen. Er kunnen bijvoorbeeld moderne vormen uitgesneden worden en aangeplant of ingezaaid worden met
bloemen. Dit geeft extra pit aan het plein en het is goed voor de biodiversiteit.
GROTE MARKT Score 3A
De Grote Markt heeft vrij recent een herinrichting gekregen. Bijzonder rijk aan groen is het niet. Nochtans was dit mogelijk door een grid van bomen aan te leggen. De bomen kunnen er in speciale boombunkers geplant worden waardoor
ze geen verharding gaan opduwen. De bomen geven, mits slim ingeplant, geen hinder voor eventuele evenementen of
de wekelijkse markt.
BARON DE PÉLICHYSTRAAT Score 1B
Eén of meerdere groenslingers zoals in de Sint-Pietersstraat (zie verder) zouden het binnenrijden in de stad extra pit
kunnen geven.
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SCORE
VOLGORDE VAN DRINGENDHEID
Korte termijn: 1
Middellange termijn: 2
BEHEERSCORE VOLGENS NETHEID:
Zeer net: A Net: B
Matig net: C

Voorstel
Lange termijn: 3
Wild: D

SINT-TILLOSTRAAT Score: 2C
In de Sint-Tillostraat wordt aan beide zijden van de straat geparkeerd. Tussen de geparkeerde wagens is er ruimte voor
tenminste 6  -weliswaar kleinere- straatbomen. Pakeren kan dan op waterdoorlatende of groene verharding. Dit zou het
straatbeeld een stuk groener kunnen maken.
CYRIEL TANGHEPLEIN Score: 3B
Het Cyriel Tangheplein is dan wel een groen plein, het is wat eentonig aangelegd. Hier zou bijvoorbeeld een vijver kunnen gegraven worden. Het zitmeubilair kunnen we onder wat schaduwrijke bomen plaatsen. Meer variatie in bomensoorten biedt kansen om verschillende groentinten te combineren.

Campsis
radicans 1st.

Clematis
armandii 1st.

SINT-PIETERSSTRAAT Score -B
De Sint-Pietersstraat kreeg onlangs een groene metamorfose. Het is een goed voorbeeld om aan te tonen dat er ook
kansen liggen in smalle straten of plaatsen waar er weinig ruimte is.

Jasminum
officinalis 2st.

Akebia
quinata 1st.

Fig: sfeerbeeld met klimmers in de Sint-Pietersstraat
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Fig: beplantingsplan en presentatie Sint-Pietersstraat

Trachelosperum
jasminoïdes 4st.

1m
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SCORE

KANAAL

VOLGORDE VAN DRINGENDHEID
Korte termijn: 1
Middellange termijn: 2
BEHEERSCORE VOLGENS NETHEID:
Zeer net: A Net: B
Matig net: C

Lange termijn: 3
Wild: D

INDUSTRIE Score: 2C
Het industriegebied is een grijze zone in Izegem. Het kan nochtans helemaal anders. Er kunnen bloemenweides met
insectenhotels ontwikkeld worden in de voortuinen.  De gebouwen kunnen met klimmers en groendaken heel wat fijn
stof opvangen. Ook ruimte voor waterinfiltratie  of de aanleg van een poel kan zeker op de bedrijventerreinen. Een vergroening van het bedrijventerrein zorgt bovendien ook voor een aantrekkelijkere werkomgeving. Dit kan met behulp van
het BTM (bedrijventerreinmanagement) en de WVI gerealiseerd worden.
NOORDKAAI Score: 1D
De Noordkaai kan eens bloeirijk ingezaaid worden, het zou mooie zichten opleveren. Er is recent heel wat bos gerooid
omwille van werken door nutsmaatschappijen. Gelukkig werd op voorhand een uitgebreide inventaris gemaakt. In het
voorstel van herplant, werden heel wat ontbrekende boomsoorten toegevoegd. Op die wijze kunnen de bosjes een stuk
rijker worden dan voor de rooiwerken.

Industrie
Noordkaai

ZUIDKAAI (1) Score 2C
De trage weg op de Zuidkaai stopt plotseling. Deze zou eenvoudigweg kunnen doorgetrokken worden door de aanleg
van een fietspad. Gelijktijdig kan een vergroening plaatsvinden. Straatbomen kunnen de zuidkaai een heel ander beeld
geven.

Zuidkaai (1)
Centrum brug
Zuidkaai (2)

ZUIDKAAI (2) Score 2B
Een mooie ontsluiting met de binnenstad realiseren, kan hier een ontzettende meerwaarde betekenen. Zo kan er onder
meer gedacht worden aan de opwaardering van de Brugstraat.  Het kan hedendaags en groen ingekleed worden.  De
aanleg kan samengaan met de uitdieping van het kanaal.
CENTRUM BRUG Score 1B
Eenvoudige vergroening van de centrumbrug kan zeker.  Onder de noemer ‘de hangende tuinen van de centrumbrug’
kunnen langwerpige bloembakken  geïnstalleerd worden met daarin hangplanten en bloeirijke vaste planten. Daarnaast kunnen ook zelfhechtende klimplanten de brug vergroenen.  

Fig: Firma Athlon geeft in Machelen het goede voorbeeld
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SCORE

BELLEVUE
Wantje Pietersstraat

VOLGORDE VAN DRINGENDHEID
Korte termijn: 1
Middellange termijn: 2
BEHEERSCORE VOLGENS NETHEID:
Zeer net: A Net: B
Matig net: C

Lange termijn: 3
Wild: D

Nederweg

KREKELMOTESTRAAT Score: 1C
Veel ruimte om echt te vergroenen is er niet in de Krekelmotestraat. Toch is dit een belangrijke invalsweg die wat aandacht vraagt. De voetpaden zijn vrij breed, waardoor we voldoende ruimte hebben om er kleine bloembakken te plaatsen (70 x70).  De grasstrook aan het Frunpark zou kunnen worden ingezaaid als bloemenakker. Dit zou de straat enorm
kunnen opfleuren en het aantal maaibeurten drastisch verminderen.

Begraafplaats

WANTJE PIETERSSTRAAT Score: 3C
In de Wantje Pietersstraat wordt langs beide kanten van de straat geparkeerd. Bij een eventueel toekomstige herinrichting kunnen de parkeerstroken in waterdoorlatende materialen gelegd worden en kunnen er een aantal kleine of smalle
straatboompjes geplant worden. De kunst bestaat erin om deze tussen twee gevels in te tekenen.

Krekelmotestraat
Zwart paard

Beukendreef

NEDERWEG Score 3C
In de Nederweg wegens plaatsgebrek moeilijk om grote bomen aan te planten maar een haag aan de omheining zou een
mogelijkheid kunnen zijn, deze kan eventueel met een tractor en maaibalk beheerd worden. Op de parkeerstrook is er
wat ruimte om te ontharden.  Wat bloembakken of kleine boompjes kunnen ook de straat opfleuren
BEGRAAFPLAATS Score 2A
De begraafplaats kan wat beheervriendelijker worden.Het centrale pad, dat omhaagd is, vormt geen probleem.  Alle
andere haagjes en haagstructuren zijn er overbodig en en ogen bovendien niet mooi. De restruimte werd kubistisch
ingekleed zonder enig gevoel van vorm of planning. Ook de bomen zijn ondoordacht geplant, waar er plaats was. In feite
vraagt de hele begraafplaats om een nieuw groenontwerp. Ter hoogte van de Roeselaarsestraat was een ecotunneltje
mooi geweest om een natuurverbinding tussen de begraafplaats en het zwart paard te realiseren.
ZWART PAARD Score 1C
Hier ligt een mooie groenzone, maar toch kan er nog bijkomend aangeplant worden.  Een struiklaag of wat vaste planten kunnen er de biodiversiteit bevorderen. De groenzone volledig maaien is er niet perse nodig.
BEUKENDREEF Score 2C
De beuken in de Beukendreef hebben een breed en oppervlakkig wortelgestel en worden erg groot. Hierdoor zijn ze
niet ideaal als straatboom. Wat verderop in de Beukendreef staan wel geschikte straatbomen. De beste oplossing kan
gevonden worden in een gedeeltelijk behoud van de bomen. De bomen bieden wel heel wat verkoeling op hete zomerdagen en ze zijn uitstekend voor de biodiversiteit. Ook het hout is erg waardevol. Bij vervanging van de bomen kan er
bijvoorbeeld voor varenbeuken of de rondbladige dwergbeuk gekozen worden. Deze zijn in eerste instantie wat kleiner
maar worden op lange termijn (na 50 jaar) toch middelgrote bomen. De honingbomen die verderop in de straat staan,
zijn een betere bomenkeuze. Deze halen een maximale groeihoogte van zo’n 10 meter en zijn beter bestand tegen ons
huidig klimaat. Eén nadeel is dat de takken soms wat gaan doorhangen en er opsnoei vereist is.
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SCORE

HEIE

Krekelstraat
Pieter Baesstraat
JOC
Sint-Jorisstraat
De leest
Heyestraat

VOLGORDE VAN DRINGENDHEID
Korte termijn: 1
Middellange termijn: 2
BEHEERSCORE VOLGENS NETHEID:
Zeer net: A Net: B
Matig net: C

Lange termijn: 3
Wild: D

KREKELSTRAAT Score: 1C
De smalle Krekelstraat kan vergroend worden
door het plaatsen van bloembakken of containers met groen erin. Deze kunnen geplaatst
worden tussen de geparkeerde wagens. De parking in de Krekelstraat werd recent vergroend.
Het wordt een beheervriendelijk ontwerp met
focus op seizoensbeleving.

PARKING KREKELSTRAAT BEPLANTINGSPLAN

Ad
Mc
Rp
Mc
Mc

DE LEEST Score: 1B
De omgeving rond de Leest is bijzonder verhard. Aangezien dit om een evenementenplein
gaat is dit begrijpelijk. Maar toch kan de beeldkwaliteit en de natuurwaarde er omhoog. Zo
kan bijvoorbeeld de afwatering van de parking
terecht komen in een wadi of buffer.

McH

McH

Rp

McH

McH

SjA

McH
SjF Mc
Mc

Cc

Ar

Mc

Rp

Sg

CsF
Ar

CsM

CsF

Cc
Mc

Ar
SjF

Rp
McH

McH
SjA

JOC Score 1B
Het binnenpleintje van de jeugddienst is volledig verhard. De bomen hebben er door
plaatsgebrek een groeistilstand bereikt en in
de zomer is het er bakken in de zon. Functioneel ontharden behoort tot de mogelijkheden.
Er zijn ook hier wat kansen voor charmant gevelgroen. Op het jeugdhuis De Tunne zou een
klimplantje prachtig staan.
PIETER BAESSTRAAT - SINT-JORISSTRAAT HEYESTRAAT Score 3C
Bij een heraanleg is het aangewezen dat deze
straten groen en straatbomen krijgen.  Er kunnen ook hier voorlopig enkele bloembakken
geplaatst worden.

Cc

McH

SjF

Ad

Ar
Ar
Sg
Cc

Mc
Cc
Mc

Tb

Mc

Mc

Ac

Mc

Ac
Ac

SjA
Mc
Bu

Mg

Mc
Bu

Mc

Ad

LEGENDE
Symbool

Mc

Code

Naam

Maat

Aantal/m²

Totaal Aantal

Stipa gigantea
Melica ciliata
Molinia caerulea ‘Heidezwerg’
Aster dumosus ‘Schneekissen’

C3
P9
C3
P9

5
7
5
7

51 x 5 = 255
20 x 7 = 140
8 x 5 = 40
64 x 7 = 448

SjF
SjA
CsM
CsF
Cc

Spirea japonica ‘Firelight’
Spirea japonica ‘Albiflora”
Cornus sanguinea ‘Midwinter Fire’
Cornus stolonifera ‘Flaviramea’
Cotinus coggygria ‘Golden Spirit’

C3
C3
C7,5
C7,5
C3

7
7
4
4
3

155 x 7 = 1085
88 x 7 = 616
50 x 4 = 200
50 x 4 = 200
5 x 3 = 15

Bu
Kp
Ar
Mg
Rp

Betula utilis var. Jacquemontii
Koelreuteria paniculata
Acer rubrum ’Franks red’
Mespilus germanica
Robinia pseudoacasia ‘Appalachia’

3-7 TAK 200+ KL
LT 8+ BW
3-7 TAK 200+ KL
3-7 TAK 150+ KL
HT 16+ KL

-

2
1
5
1
4

Tb
Ac

Taxus baccata
Acer campestre

100/125 KL
1+1 100/125 BW

5/lm
-

10
15

Grassen en vaste planten:
Sg
Mc
McH
Ad
Heesters:

Bomen:
Meerstam
Hoogstam
Bestaande
boom

Haagplanten:

CsF
Mc

Mc
Kp

Cc
SjF
Mc

Mc

10 m
Schaal: 1:200 op A2 formaat

5m

Mc

SjF

Mc

1m
Contact:
tristan.coens@izegem.be
T: 051 337 323

Fig: beplantingsplan parking Krekelstraat
SPORTCOMPLEX ALGEMEEN Score 1B
Het is goed dat er blijvend geïnvesteerd wordt in het sportcomplex. Site rebry is een goed voorbeeld hoe verschillende  
doelgroepen kunnen verbonden worden. Op het sportterrein is er nog een klein beetje ruimte om bij te bebossen. Dit
is erg belangrijk om fijn stof op te vangen, voor de biodiversiteit, en om de stad extra bestand te maken tegen de hitte.
Het maaien van de sportterreinen kan ook met een robot. Het maaien met een robot bespaard op uitstoot en op arbeid
daarnaast moet er minder bemest worden omdat het gras niet afgevoerd wordt. Hier en daar kan nog een solitaire boom
geplant worden, maar voorlopig wordt vooral aan vervangingsbeleid gedaan. De laatste jaren is het erg droog waardoor
de bomen water gaan zoeken in de vervuilde ondergrond en afsterven. Procentueel bevindt de grootste bomensterfte
van de hele stad zich op het sportcomplex.  Een bijkomende trage verbinding richting Ten Bos  kan een oppurtiniteit zijn
(zie visie 2030).
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SCORE

NIEUWE WERELD

VOLGORDE VAN DRINGENDHEID
Korte termijn: 1
Middellange termijn: 2
BEHEERSCORE VOLGENS NETHEID:
Zeer net: A Net: B
Matig net: C

Lange termijn: 3
Wild: D

Tilloplein
TILLOPLEIN Score: 2C
Het Tillopleintje is een plek waar we recent al wat aanplantingen gedaan hebben. Toch blijft het van belang dat we hier
blijvend op inzetten zodat dit een volwaardige groenzone wordt. De beplanting heeft het er erg moeilijk. De grond is er
arm, hard en droog. Er is heel wat vandalisme en betreding. Om de bodemstructuur te verbeteren is het aangewezen om
in het najaar wat bladval te brengen. Dit zal de planten ten goede komen en de onkruidgroei zal ook verminderen. Het
is ook van belang dat het beheer iets vaker gebeurt, niet enkel voor de netheid van de buurt maar ook zodat onkruiden
zich niet meer kunnen uitzaaien.

Meensestraat

Kortrijksestraat

Slabaardstraat-Noord
Nieuwe wereld
Schoolstraat

‘t Bemelke

KORTRIJKSESTRAAT (1) Score: 1C
Bij de heraanleg van de Kortrijksestraat is het aangewezen om te onderzoeken waar we bomen kunnen inplanten.
DE NIEUWE WERELD Score 1C
De wadi op de Nieuwe Wereld kan beplant worden met bomen, heesters en vaste planten. Dit zorgt voor minder beheer,
meer watercaptatie, meer sfeer en meer biodiversiteit. Er kunnen ook bijvoorbeeld grote stenen in gelegd worden zodat het bespeelbaar wordt. Als de wijk verder ontwikkeld wordt, bekijken we best waar er nog ruimte is om bijkomend
bomen aan te planten.
MEENSESTRAAT - SLABAARDSTRAAT-NOORD Score 1C
Deze smalle straten kunnen opgefleurd worden op dezelfde wijze als de sint-pietersstraat. De installatie en het beheer
van het vergroeningsproject zal ten laste van de stad zijn. Indien er bewoners tegenover elkaar wonen, kan er een
overspanning gemaakt worden.
‘T BEMELKE Score 1B
De rozen in het plantvak van ‘t Bemelke staan er al jarenlang. Dit is echter moeilijk te beheren. Doordat er licht valt op de
bodem krijgt onkruid er veel kansen. Het wieden tussen rozen kan bovendien schrammen en  snijwonden veroorzaken.
Het is dus tijd voor een nieuwe aanplant. Om de harde omgeving te verzachten, kan er met pastelkleurige, bloeirijke
beplanting gewerkt worden.
SCHOOLSTRAAT Score: 1C
Tussen de geparkeerde wagens is er voldoende ruimte om bomen in te zetten. Ook de parkeerstroken zelf kunnen waterdoorlatend en in kleinschalige materialen ontwikkeld worden.
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SCORE

KASTEEL TER WALLEN

VOLGORDE VAN DRINGENDHEID
Korte termijn: 1
Middellange termijn: 2
BEHEERSCORE VOLGENS NETHEID:
Zeer net: A Net: B
Matig net: C

Lange termijn: 3
Wild: D

Park Carpentier
PARK CARPENTIER Score: 1C-D
Het Carpentierpark is een voorbeeld van hoe het niet moet. Zowat alle monumentale bomen zijn er getopt. Dit is een erg
spijtige zaak want vele bomen zijn reeds bezweken onder de grote snoeiwondes. De grote beuken zijn aangetast door
reuzenzwammen en zijn niet meer te redden. De connectie  met het Cyriel Tangheplein kan gemaakt worden om een
goede ontsluiting te verkrijgen. Ook de connectie leggen met kasteelpark Blauwhuis kan een zekere aaneengeslotenheid
opbrengen. Dit kan bij een toekomstige ontwikkeling ter hoogte van bloemenhandel Missiaen. Het toegankelijk park
bestaat op vandaag grotendeels uit bos, maar het kan evengoed een volwaardig park worden met een zeker evenwicht
tussen natuur en beheer en met toegankelijke paden en verlichting.
RODE POORT Score: 2B
De geasfalteerde parking voor de Rode Poort heeft heel wat kansen. Er kan onthard worden en bomen geplant zodat het
parkeren koel en aangenaam gebeurt. Zo vermijden we dat senioren er in een snikhete wagen moeten stappen. In het
park zelf kunnen nog enkele solitaire bomen groeien en kunnen wat bloeiende vaste planten het parkje wat opfleuren.
Rode Poort

Ter Elst

Ter Elststraat verkeersdruppel

Baronielaan
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TER ELST Score: 1B
Het graspleintje op Ter Elst is wat monotoon. Het kan  nochtans iets mooi zijn. Door bloeirijke heesters en bomen aan
te planten kan  de Ter Elststraat vrij sfeervol worden.  Recent werd er een picknickbank geplaatst, in de hoop dat het de
levendigheid verhoogt.
TER ELSTSTRAAT VERKEERSDRUPPEL Score: 1B
De verkeersdruppel die uitmondt op de Baronielaan is momenteel saai gemaaid gras. Het zou nochtans mooi aangeplant
kunnen worden met vaste planten en enkele bloeirijke heesters. Dat zou samenhang creëren met de verkeersdruppel
van de Prinsdomlaan en hiermee vergroent de Baronielaan aanzienlijk.
BARONIELAAN Score: 1B
De Baronielaan kan gezien worden als een belangrijke invalsweg tussen de Rijksweg en de Gentsestraat. Aan straatbomen geen gebrek in de Baronielaan, het zijn zelfs mooi groene dreven. Wat bloei zou de straat zou de straat wel nog
extra pit kunnen geven. Het kan een mogelijkheid zijn om stroken bloemenakkers in te zaaien.
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SCORE

STEENPUTJE

Blauwhuispark
Site Blauwpoorte

Leon Defauwplein

VOLGORDE VAN DRINGENDHEID
Korte termijn: 1
Middellange termijn: 2
BEHEERSCORE VOLGENS NETHEID:
Zeer net: A Net: B
Matig net: C

Lange termijn: 3
Wild: D

BLAUWHUISPARK Score: 3D
In het Blauwhuispark stappen we af van het intensief maaien en mikken we op een bloemenrijk en beheerarm grasland.
Het achtergelegen gedeelte is van nature al vrij bloemenrijk, maar dit kan nog verbeteren door een doelgericht maaibeleid. Eén gedeelte van dit achterliggend stuk is erg rijk aan brandnetels en distels. Hier maaien we best als laatste zodat
we geen zaden verspreiden over de andere gedeeltes. Een oplossing zou kunnen zijn om te werken met graasbeheer. Om
het park goed toegankelijk te houden worden brede paden gemaaid. De voorzijde van het park blijven we intensiever
maaien in functie van een flexibel gebruik.
SITE BLAUWPOORTE Score: 1B
Naast het Blauwhuispark worden er woontorens ontwikkeld. Het groenplan hiervan wordt over het algemeen positief
beoordeeld. Het parkeren gebeurt ondergronds, dus vragen we een duurzame technische opbouw van de daktuin.
Heesters, en zeker bomen, dienen voldoende substraat en toegang tot water te hebben.  We vragen ook een goede
technische opbouw van de vijver, om garanties te hebben op water van een redelijke kwaliteit.
LEON DEFAUWPLEIN Score: 1B
Op het binnenplein van de Leon Defauwstraat kan er bijvoorbeeld een vijver gegraven worden, deze kan aangekleed
worden met oeverplanten, heesters en bomen, gelijktijdig wordt de link gelegd met de omgeving.
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SCORE

KASTEELWIJK ZEVEKOTE &
HONDEKENSMOLEN

VOLGORDE VAN DRINGENDHEID
Korte termijn: 1
Middellange termijn: 2
BEHEERSCORE VOLGENS NETHEID:
Zeer net: A Net: B
Matig net: C

Lange termijn: 3
Wild: D

PLEINTJE SLAGMEERSENSTRAAT Score: 2B
Het pleintje in de Slagmeersenstraat kan wat opgefleurd worden door bloeiers aan te planten.

Pleintje Slagmeersenstraat
Lendeleedsestraat

Imroder fase 2

IMRODER FASE 2 Score: 2B
Een tweede fase van een verkaveling (circa 160 wooneenheden), in dezelfde stijl als de reeds gerealiseerde fase (een
typische verkavelingsaanpak waarbij dichtheid botst met verouderde typologieën) is volledig herwerkt in een samenwerking tussen de stad, de betrokken ontwikkelaar en het studiebureau tot ieders tevredenheid. Het aantal wooneenheden is nog ruimer geworden, tegelijk is de kwaliteit van het ontwerp, diversiteit in typologieën, mobiliteitsaspecten,
oppervlakte en betekenis van de onbebouwde ruimte er zo sterk op vooruit gegaan dat alle betrokken partijen er de
meerwaarde van inzien.

Sint-Rafaël

LENDELEEDSESTRAAT Score: 3B
Bepaalde delen van de Lendeleedsestraat hebben voldoende ruimte om straatbomen te planten. Bij een heraanleg kunnen we bekijken om de straat te vergroenen.

Pleintje Lendeleedsestr

PLEINTJE LENDELEEDSESTRAAT Score: 2B
Het pleintje in de Lendeleedsestraat oogt gezellig maar is wat monotoon qua vegetatietypes. We kunnen hier zeker nog
enkele bloeiende heesters aanplanten om het plein extra op te waarderen. Ook bloembollen kunnen hier zeker een
optie zijn.
SINT- RAFAËL Score: 1B
De projectontwikkelaar op Sint-Rafaël kreeg de vraag om de buitenomgeving te ontwerpen. Dit geeft de aanleiding om
de ruimere  omgeving mee te ontwikkelen.Er zijn kansen om de aanliggende groenzones mee op te waarderen en een
speelweefsel te installeren. Zo organiseerde de jeugddienst al een inspraakmoment om kinderen en buurtbewoners te
bevragen met betrekking tot  speelfuncties.
SCOUTS FOS DE JAKKETOES Score: 2C
Mooi groen domein omzoomd door een bosmantel. De stad kan in samenspraak met de Scouts enkele solitaire bomen
aanleveren om schaduw en koelte te voorzien.

Scouts FOS de Jakketoes

Tuinparkje

Speelbosje
Trapveldje

Speelpleintje
Buurtpark

Fig: Ontwerpconcept omgeving Sint-Rafaël
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SCORE

BLAUWKAPELLE EN
KORTRIJKSTRAAT

VOLGORDE VAN DRINGENDHEID
Korte termijn: 1
Middellange termijn: 2
BEHEERSCORE VOLGENS NETHEID:
Zeer net: A Net: B
Matig net: C

Lange termijn: 3
Wild: D

KORTRIJKSESTRAAT (2) Score: 1B
De Kortrijksestraat is een van de toegangspoorten tot de stad, het mag dan ook zo ingekleed worden. Het ongebruikte
strookje gras aan de kop van de straat kan met bloeirijke vaste planten het binnenrijden heel wat aangenamer maken.
Ook de groenstroken aan Delhaize kunnen aangekleed worden met ingezaaide bloemen. Eenmaal de Rozenlaan voorbij
ontbreekt alle groen. Hier kan groen voorzien worden bij de heraanleg van de Kortrijksestraat. Verderop is er voldoende
plaats om bloembakken te plaatsen.
GUDRUNPLEIN Score: 3C
Het Gudrunplein kunnen we best opnemen in een cyclisch hakhoutbeheer. Struiken die te hoog uitgroeien, worden dan
eens kort gezet. Aan de bomen wordt weinig gesnoeid. Er kunnen enkele bomengroepen of solitaire bomen bijgeplant
worden op het Gudrunplein.

Kortrijksestraat

RIJKSWEG Score: 3B
Langs de Rijksweg kan een mooie houtkant  (lijnvormig bosje) ontwikkeld worden. De stad wil de Rijksweg zeker vergroenen, maar deze is in eigendom van Agentschap Wegen en Verkeer.  We zullen hiervoor dus met hen een gesprek moeten
aangaan.
Gudrunplein

Rijksweg
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BECELAERES HOF

PATERSWIJK
Stuivenbergstraat
Priester Daensstraat

Sint-Antoniusstraat

Kardinaal Cardijnlaan
Pater Kapucijnenpark

Kardinaal Cardijnlaan

KARDINAAL CARDIJNLAAN - PRIESTER DAENSSTRAAT Score: 1C
In Becelaeres Hof zorgen enkele straatbomen voor wat problemen. Het gaat om een Cornus mas. Deze boom (eerder
struik op stam) laat heel wat bessen vallen tegen het einde van de zomer. Ze zijn ook zorgenkindjes voor de groendienst.
Ze maken vele stamscheuten, gaan schuin groeien, etc. Dit is met andere woorden geen goede straatboom en zal dus
moeten vervangen worden. Hier en daar steekt het voetpad op. In feite is er in zo’n wijk geen voetpad nodig, behalve
misschien in de centrale as. Na het opbreken komt er extra ruimte vrij om nieuwe, gepaste straatbomen aan te planten.
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STUIVENBERGSTRAAT Score: 3C
In deze groenarme straat zou het een mogelijkheid kunnen zijn om enkele kleine of smalle straatbomen in te planten ter
hoogte van de parkeerstrook. Het zou alvast een heel ander beeld geven.
SINT-ANTONIUSSTRAAT Score: 2C
Hier zouden enkele bloembakken of containers met groen erin kunnen staan om er een aangename straat van te maken.
Bij een heraanleg kan eens kan een uitsnede met groen en zitplekken in de straat gemaakt worden.
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PATER KAPUCIJNENPARK Score:1B
Kapucijnenpark, ook waar zich ook ‘t Pandje bevindt kende ooit veel troeven maar ligt er momenteel slordig, overwoekerd en verloederd bij. Slecht beheer, beheer met een verkeerde focus en gebrekkig beheer hebben van een mooi park
een troosteloze omgeving gemaakt. Het is bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat de mooie dreven zo drastisch gesnoeid werden. Er is gebrek aan structuur, er zijn nog nauwelijks goed toegankelijke paden, de vijverboorden zijn uitgespoeld en het
is er gevaarlijk omwille van de vele dode bomen. Toch kent het park vele mogelijkheden. Het park is omzoomd door tal
van verschillende functies en gebruikers. Het is aangewezen om eerst met de verschillende partners in dialoog te gaan.  
Enkel zo kunnen we een gedragen visie verkrijgen.  De belangrijkste partners zijn de Lochting, de ouderenzorg ‘t Pandje,
de uitbaters van de 3 Gezellen, de school, eigenaars en de buurtbewoners. Toch zijn er enkele thema’s die we nu al naar
voor kunnen schuiven: Het park moet evenwichtig, sfeervol, actief en toegankelijk worden.

EVOLUTIE

1980

1990

Heden

Fig: 40 jaar evolutie van het Pater Kapucijnenpark
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SCORE

DE LINDE

VOLGORDE VAN DRINGENDHEID
Korte termijn: 1
Middellange termijn: 2
BEHEERSCORE VOLGENS NETHEID:
Zeer net: A Net: B
Matig net: C

Lange termijn: 3
Wild: D

AUTOBEDRIJVENTERREIN Score: 1C
De bestaande bedrijven worden best aangespoord om verder te vergroenen. Aan de nieuwe ontwikkelingen dienen we
bijkomende voorwaarden op te leggen. De omgeving rond waterbuffer kan verder aangelegd worden met bomen en
heesters.
DE LINDE Score: 1C
De Linde is met zijn vernieuwingen een prima voorbeeld van hoe vergroening en spelen hand in hand gaan. Toch zullen
we er blijven inzetten op verdere vergroening. Zo zullen we ook nog een sneukeltuinje aanleggen met bessenstruiken en
wordt de wilde tuin verder ontwikkeld tot een bloeirijke border.

De linde

AMBACHTENSTRAAT Score: 1D
De grasstroken in de Ambachtenstraat kunnen éénmaal worden ingezaaid met vaste bloemen. Zo kunnen de borders
bloeirijker worden. Tot op heden zijn er weinig bloemen aanwezig. Zonder in te grijpen zal dit niet veranderen. In groenzone nabij Topinterieur kunnen er extra bomen geplant worden.

Autobedrijventerrein

Ambachtenstraat

Fig Beplantingsplan ‘De linde’
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SCORE

ABELE

VOLGORDE VAN DRINGENDHEID
Korte termijn: 1
Middellange termijn: 2
BEHEERSCORE VOLGENS NETHEID:
Zeer net: A Net: B
Matig net: C

Beplantingsvoorstel Abele parking
Lange
termijn: 3

Wild: D
g9

Schardouwstraat

Abeleparking

g7

Qp
Si

UC

g6

20.56

Gc

AMBACHTENSTRAAT Score: 3C
In de industriezone is nog heel wat
werk aan de winkel. Er kan zeker
nog onthard worden, bedrijven
kunnen meer groen aanplanten en
de grijze kale muren kunnen een
klimplantje gebruiken.  Het gebruik
van sproeistoffen is er nog steeds
ingebakken, nochtans kan het anders. Wat ‘rewilding’ zal niemand
storen.

15

SiA

Cc

Aj

15

Gc

15

Kp

15
Qp

358D

Qp

Zaaimengsel

Qp
Qp

357E
Kp

Pf

Ap

Pf

Ea

Code

Wetenschappelijke naam

Oppervlakte

Aantal /m²

Totaal

Maat

Bomen:
Qp
Ck
UC
Lt
Kp
Ap
Ea
Aj

Quercus palustris
Cladrastis kentuckea
Ulmus ‘Columella’
Liriodendron tulipifera
Koelreutera paniculata
Acer pseudoplatanus
Elaeagnus angustifolia
Albizia julibrissin

-

-

4
1
1
1
1
1
1
1

HT 16/18 KL
3-5 Tak 200-250 KL
HT 12/14 KL
HT 14/16 KL
HT 8/10 KL
HT 12/14 BW
HT 8/10 KL
HT 6/8 C

Heesters:
Si
Cc
SiA
CsK
Pf

Stephansandra incisa ‘Crispa’
Caryopteris clandonensis
Spirea japonica ‘Albiflora’
Cornus sericea ‘Kelseyi’
Potentilla fruticosa ‘Lovely Pink’

52m²
28m²
80m²
66m²
38 m²

5
5
5
3
5

260
140
400
198
190

C3
C3
C3
C3
C3

Onder heesters : ‘Pinus maritima’ boomschors voorzien

276m²

8 cm

22 m³

20/40

Vaste planten:
Gc
Geranium cantabrigiense

14m²

9

126

P9

Zaaimengsel:
15 % éénjarige akkerbloemen-mengsel, 85% meerjarig bermmengsel

283m²

1.5 gram

425

19.37

88 DEEL 3 : POTENTIËLE ACTIES

15

107817
Qp
Qp

SiA

Fig: Beplantingsplan ‘Abeleparking’

15

d=20

Ck

CsK

SiA

15

15

Cc

Lt

SCHARDOUWSTRAAT Score: 1C
In de Schardouwstraat is voldoende
ruimte om nog straatbomen bij te
planten. Er hoeven hiervoor geen
infrastructuurwerken te gebeuren.

Ambachtenstraat

g11

ABELEPARKING Score: 1B
De Abeleparking moet nog worden
aangeplant. Hier telt de regel : één
boom per vier parkeerplekken. De
volwassen grootte van de bomen
werd afgestemd op de doorwortelbare ruimte die voorhanden is. Stevige diverse onderbegroeiing zal de
parking kleur geven.

DEEL 3 : POTENTIËLE ACTIES 89

SCORE

LEENSTRAAT

VOLGORDE VAN DRINGENDHEID
Korte termijn: 1
Middellange termijn: 2
BEHEERSCORE VOLGENS NETHEID:
Zeer net: A Net: B
Matig net: C

Lange termijn: 3
Wild: D

LEENSTRAAT (1) Score: 2C
Op zich heeft de Leenstraat voldoende breedte om te vergroenen. Bij rioleringswerken is het aangewezen ook de bovenbouw aan te passen en meer straatbomen in te planten. Het is bovenal een belangrijke invalsweg voor verkeer uit
Ledegem en de Bosmolens die richting N36 of de snelweg moeten.
WALLEMOTESTRAAT Score: 2C
Ook in de Wallemotestraat kan er bekeken worden waar we straatbomen kunnen intekenen. Er kan bijvoorbeeld een
uitsprong in het wegdek geïnstalleerd worden. Ook tussen de geparkeerde wagens kan er ruimte vrijgemaakt worden
voor straatbomen.

Leenstraat (1)

Wallemotestraat

TEN BOSWIJK Score: 1C
In de Ten Boswijk (Klijtstraat, Ten Bosstraat en Plataanstraat) kunnen we op korte termijn straatbomen aanplanten in de
grasstroken. In de Ten Bosstraat werden reeds straatbomen aangeplant. Ook de overige straten kunnen dus straatbomen krijgen.

Ten bos wijk
Central park

De plataan

CENTRAL PARK Score: 2C
Zie visie 2030 m.b.t. de verbeterde stadsstructuur en groencorridor. Er kan in deze groenzone heel wat bos ontwikkeld
worden in relatie met De Plataan.
DE PLATAAN Score: 1B
De omgeving van de Plataan heeft een beheerplan nodig om een evenwicht tussen net en beheervriendelijk te bekomen. Deze grote groenzone wordt heel intensief beheerd. Intensief beheer kan zeker in de directe omgeving van de
gebouwen, maar soms kan het met eenvoudige ingrepen minder intensief zijn. Het wieden kan bijvoorbeeld drastisch
verminderen door stevige bodembedekkers aan te planten. Er liggen in De Plataan ook nog heel wat kansen om solitaire
bomen, bomengroepen en kleine bosjes aan te planten. Deze kansen kunnen we dus best grijpen.

Fig : Conceptschets Central Park uit visie 2030
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SCORE

DE MOL

VOLGORDE VAN DRINGENDHEID
Korte termijn: 1
Middellange termijn: 2
BEHEERSCORE VOLGENS NETHEID:
Zeer net: A Net: B
Matig net: C

Weststraat

Lange termijn: 3
Wild: D

Wilgenplein

WESTSTRAAT Score: 3C
De Weststraat, kenmerkend met een mooie platanendreef zou een mooie struiklaag kunnen krijgen om bijkomend uitlaatgassen op te vangen. Zo moet er bovendien minder gemaaid worden en ontstaat er een groencorridor.  

De mol speelplein

WILGENPLEIN Score: 2C
Het Wilgenplein bestaat uit een saaie grasvlakte met vier gesnoeide wilgen. Hier zou bijvoorbeeld een poel kunnen
gegraven worden. Deze kan dan gedeeltelijk omzoomd worden door een heestermantel. Het kan op die manier een
gezellig plein worden met bijkomend picknickbanken en knotwilgen.

Olmenplein

Meidoornstraat

Eikenstraat-Hazelaarstraat

DE MOL SPEELPLEIN Score: 3C
De Mol werd onlangs heraangelegd. Er werd bijkomend bebost en een nieuw speelweefsel werd geïntegreerd. Het zal
hier vooral van belang zijn om het goed te beheren. Het is bijvoorbeeld beter om éénmaal om de vijf jaar de struiken
eens af te zetten in plaats van ze elke zomer tweemaal te scheren.
OLMENPLEIN Score: 2C
Ook het pleintje in de Olmenstraat heeft geen echte meerwaarde voor de wijk. Het groen is er om wat naar te kijken.
Hier zouden we bomengroepen en microbosjes kunnen inplanten. Het zorgt voor een vermindering van maaiwerken en
het geeft een extra dimensie aan het pleintje. Hiermee wordt het tenminste aangenaam om eens door het pleintje te
wandelen of te zitten met een gevoel van geborgenheid.
MEIDOORNSTRAAT Score: 1C
In de Meidoornstraat ontbreken nog straatbomen. Eenmaal de straat opgeleverd is, gaan we er aanplanten. In feite is
het een gemiste kans van de ontwikkelaars om straatbomen niet mee te nemen in de straat. Straatbomen zorgen nochtans voor een goede filtering van luchtvervuiling  -zeker vlakbij de Rijksweg- en zorgen voor verkoeling in de zomer.
EIKENSTRAAT- HAZELAARSTRAAT Score: 2C
De wijk werd voor de aanleg uitgebreid uitgewerkt. Het wordt een type tuinwijk met verschillende woontypologieën. In
samenhang met de wijk zouden we langs de trage wegen bosstroken kunnen aanplanten die tevens de link leggen met
het provinciaal domein Wallemote.
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SCORE

KACHTEM KERN

VOLGORDE VAN DRINGENDHEID
Korte termijn: 1
Middellange termijn: 2
BEHEERSCORE VOLGENS NETHEID:
Zeer net: A Net: B
Matig net: C

Lange termijn: 3
Wild: D

SINT-JANSSTRAAT Score: 1C
De Sint-Jansstraat heeft geen straatbomen. Bij een heraanleg bekijken we bestwaar er straatbomen kunnen ingeplant
worden.
KACHTEM KERN Score: 2A
Onder Kachtem kern begrijpen we het Kachtemseplein  en de invalswegen erheen, zoals de Kachtemsestraat en de Rumbeeksestraat. Deze  poorten tot de dorpskern kunnen erg aantrekkelijk worden bij een aanplant van enkele straatbomen.
Het Kachtemseplein vraagt ook om een herinrichting. Het is er chaotisch en kan wat meer groen gebruiken. Toch zal de
herinrichting omwille van ontbrekende rioleringswerken nog niet direct doorgaan. We kunnen dus bekijken of er eventueel met een tijdelijke herinrichting gewerkt kan worden.

Sint-Jansstraat
Kachtem Kern

BEGRAAFPLAATS Score: 2A
Kachtem kent een mooie begraafplaats, maar er is altijd ruimte voor verbetering. De begraafplaats kan een bloeirijke
omgeving worden met vaste planten borders. Ook voorjaar- en najaarbloei is mogelijk met bloembollen. Zo kunnen we
de seizoenen wat rekken. Het kan zo evolueren naar een begraafpark.

Begraafplaats

Noordkaai

Mandeldal

NOORDKAAI Score: 2D
Op deze locatie aan de Noordkaai is er ruimte om een klein bosje aan te planten. Dit kan veel fijn stof opnemen en vergt
weinig tot geen onderhoud.
MANDELDAL Score: 2C
De industriezone zorgt voor geur- en geluidshinder en een slechtere luchtkwaliteit voor de dichtbijzijnde bewoning.  
Zeker hier is het van belang het bedrijventerrein voldoende groen in te kleden. De Vlaamse landmaatschappij heeft een
inspiratiegids gepubliceerd onder de noemer ‘Ecologisch groen op bedrijventerreinen’. Er staan heel wat goede voorbeelden in die vaak gerealiseerd zijn met behulp van natuurverenigingen. Misschien kunnen we bedrijven inspireren
hoe het anders kan. Als stad zullen we ook proberen om de industriezone groener te maken met eigen beleid en via het
nieuwe bedrijventerreinmanagement.
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SCORE

VIJFWEGEN

Begraafplaats Reperstraat

Wezestraat

Merelbos

Lodewijk de Raerlaan
Vijfwegenstraat

Sportterrein Emelgem

Kapelstraat

VOLGORDE VAN DRINGENDHEID
Korte termijn: 1
Middellange termijn: 2
BEHEERSCORE VOLGENS NETHEID:
Zeer net: A Net: B
Matig net: C

Lange termijn: 3
Wild: D

BEGRAAFPLAATS REPERSTRAAT Score: 1A
Deze begraafplaats is de hoofdbegraafplaats van Izegem en moet er vanzelfsprekend net bij liggen. Toch is er ook ruimte
voor gecontroleerde verwildering. Zo zagen we goede voorbeelden op de begraafplaats van Aalst en Kemmel. Locaties
die nog niet zijn ingenomen door graven en open ruimte kunnen gerust langer gras hebben. Indien er een correcte
vormgeving aan vast hangt, zoals kortgemaaide boorden of het selectief niet maaien in perfecte cirkels, is dit zeker
acceptabel en heeft het een zeker designgehalte. Er zijn her en der problemen met de bepading, zoals verzakkingen en
plasvorming. Om dit te vermijden kunnen we bijvoorbeeld met een hedendaags tweesporenpad werken. De link met
het Merelbos kan ook gelegd worden. Daarnaast kan de begraafplaats ook fungeren als onderdeel van trage en groene
verbindingen tussen het Merelbos en het Rhodesgoed die de bebouwde kom omzomen. Hiervoor zullen we met de stad
moeten onderhandelen voor de aankoop van bepaalde stroken landbouwgrond. Dit werd al eerder aangehaald in visie
2030 (zie ook pg. 21 groenstructuur gekoppeld aan trage routes).  
MERELBOS Score: 2D
Het Merelbos wordt aanzien als zeer waardevol. Indien er langs de Reperstraat bijkomende uitbreiding van het bos mogelijk wordt, kunnen we de begraafplaats verbinden met het bos. Ook de connectie met het sportterrein van Emelgem
kan versterkt worden, om zo een grote groenzone te bekomen.
SPORTTERREIN EMELGEM Score: 1C
Hier kan er vooral anders beheerd worden. De vele scheerwerken zijn in principe niet nodig. De struiken kunnen selectief kort gezet worden onder de noemer hakhout. Hierin laten we een aantal heesters en bomen uitgroeien tot mooie
solitairen, de mindere mooie zetten we kort.  Dit beheer kan elke vijf jaar herhaald worden en is dus minder beheerintensief. De sportvelden kunnen gemaaid worden met een robot. Dit is werkbesparend, het gras blijft steeds even lang
en is bovendien vitaler omdat je circulair werkt (zonder afvoer). Het oude tennisveldje zou kunnen onthard worden en
een nieuwe groene functie krijgen.
KAPELSTRAAT Score: 3B
De Kapelstraat kan als essentiële verbinding tussen Wandel op de Mandel en de voetbalclub fungeren. Op het braakliggend stuk grond in de Baronstraat kan een doorsteek gemaakt worden. De Kapelstraat kan gelijktijdig vergroenen door
sprongsgewijs bomen en struiken in te planten.
MARIABOS Score: 3D
Hoewel dit bosje niet in eigendom van de stad is, kan het fungeren als belangrijk onderdeel in het nieuwe groennetwerk.
WEZESTRAAT Score: 2C
In de erg grijze Wezestraat kunnen tussen de geparkeerde wagens smalle straatbomen ingeplant worden.
LODEWIJK DE RAETLAAN Score: 2C
De grasstroken in de Lodewijk de Raetlaan liggen er vaak slordig bij doordat wagens en vrachtwagens er vaak op parkeren. Het zou beter zijn om te onderzoeken waar er niet mag geparkeerd worden, om dan deze zones te beplanten. Zo
vermijden we dat er nog kan geparkeerd worden tussen de bomen.
VIJFWEGENSTRAAT Score: 1C
Ook voor de heraanleg van de Vijfwegenstraat liggen de plannen al vast. De beplanting op de rotonde tussen de centrumbrug en de Vijfwegenstraat kunnen we met bloemrijkere vegetatie wel nog vernieuwen.
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SCORE

EMELGEM KERN

VOLGORDE VAN DRINGENDHEID
Korte termijn: 1
Middellange termijn: 2
BEHEERSCORE VOLGENS NETHEID:
Zeer net: A Net: B
Matig net: C

Lange termijn: 3
Wild: D

GISTELBEEK Score: 3C
Dat deze beek bovengronds kan floreren, gekoppeld aan een netwerk van trage wegen en wadi’s, is een mooie zaak. Er
kan bekeken worden om groene wanden -zoals een heggen of houtkanten- en waar mogelijk kleine bosjes aan te leggen
in functie van een groter ecologisch netwerk. De wadi’s zouden beter gedeeltelijk intensief en gedeeltelijk extensief
gemaaid worden (-nu volledig extensief-) om het beter beheerbaar te houden.
SPEELPLEIN TUINWIJK Score: 3C
Het speelpleintje herbergt enkele bijzonder grote bomen, maar er kan hier wel bijkomend bebost worden. Bovendien is
er niets leuker dan spelen in het groen.
Gistelbeek

Speelplein Tuinwijk

Ingelmunstersestraat

BARONSTRAAT Score: 2B
De rotonde in de Baronstraat kan onthard en mooi ingekleed worden. Sommige delen van de straat zijn breder, hier
kunnen straatbomen en ander groen komen.

Kerkplein Italianenlaan

EMELGEMSEPLEIN Score: 1A
Na de aanpak van het Dorpshuisplein kan ook het Emelgemseplein een make-over gebruiken. Hiervoor verwijzen we
graag naar Visie 2030, met mooi hedendaags materiaal gebruik en voldoende groen kan het een volwaardig plein worden op mensenmaat.

Baronstraat

Emelgemse plein
Princessestraat
Wandel op de Mandel

INGELMUNSTERSTRAAT Score: 2B
De invalsweg vanuit Ingelmunster heeft potentieel om bijkomend bomen aan te planten. Er zijn zelfs al plantvakken  
-gevuld met steenslag weliswaar- aanwezig. De onderbegroeiing kan bloeirijk ingezaaid of aangeplant worden. In de
richting van de Baronstraat kunnen er plantvakken geïntroduceerd worden op bijvoorbeeld gearceerde wegsegmenten.

Oud kerkhof Emelgem

OUD KERKHOF EMELGEM Score: 2A
Op de oude begraafplaats in Emelgem liggen er kansen om een groene verbinding te maken met Wandel op de Mandel.
KERKPLEIN EMELGEM Score: 2B
Ook hier zijn er kansen om te ontharden, in te richten en kleurrijk aan te leggen. Ook hier nemen we best de adviezen
van Visie 2030 over.
PRINSESSESTRAAT Score: 1C
De weinig vitale onderbegroeiing onder de bomen ziet af door bodemverdichting, door onkruidgroei, door het parkeren
en door strooizout. We kunnen de boomspiegels afdekken met een biologisch afbreekbare geotextiel. De aanplant kan
bijvoorbeeld gebeuren met zouttolerante lage beplanting zoals heidebeplanting, spirea of bepaalde siergrassen. In de
lindebomen worden best larven van het lieveheersbeestje uitgezet om de overlast van honingdauw tegen te gaan. Dit
gebeurt al onder andere op de Melkmarkt.
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WANDEL OP DE MANDEL Score:1C
Wandel op de Mandel is een waardevolle groenzone  voor Emelgem. Grondig beheer is hier aangewezen. Bepaalde
groenstroken hebben nood aan enig beheer. De plannen van de VMM om  Wandel op de Mandel open te leggen kan
gezien worden als een opportuniteit. Voelbaar water, gekoppeld aan natuur en recreatie, behoort tot de mogelijkheden. Dan kan er ook in de richting van een echt park gewerkt worden waar het aangenaam vertoeven is. Zie onder het
beheerplan.

Beheerplan Wandel op de Mandel
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Werken groendienst
Werken Vlaamse Waterweg (zomer 2020)
Boomverzorging en snoeiwerken door aannemer Dirk Berteyn in opdracht van stad Izegem
Werken Fluxys uitvoering door Landschapsaannemer Krinkels
Aanplant door stad
Aanplant door Fluxys

Fig: Beheerplan wandel op de Mandel
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SCORE
VOLGORDE VAN DRINGENDHEID
Korte termijn: 1
Middellange termijn: 2
BEHEERSCORE VOLGENS NETHEID:
Zeer net: A Net: B
Matig net: C

KACHTEM RHODESGOED
Rhodesgoed

Manderlynck

Lange termijn: 3
Wild: D

RHODESGOED Score: 1-3D
Domein Rhodesgoed, in beheer en eigendom van de Agentschap Natuur en Bos, is de grootste groenzone die Izegem
kent. Ook het binnengebied wordt op termijn bebost. Als stad kunnen we vooral inzetten op groencorridors in de omgeving. Dit kan bestaan uit kleine landschappelijke elementen, maar evengoed uit bosstroken of extra bebossen. Uit
de analyse is gebleken dat deze omgeving het belangrijkste stimulansgebied voor KLE’s is. Op het platteland zouden
hagen en houtkanten, naast het vasthouden van water en vruchtbare bodem, de gewassen tegen hitte en wind kunnen
beschermen. De fauna in deze hagen en houtkanten beheersen ziekten en plagen en verzekeren de bestuiving van gewassen.
Snelweg

ZONE NAAST DE SNELWEG Score: 2D
De E403 vormt een belangrijke groencorridor. Deze corridor zou gevoelig meer geluid, licht- en luchtvervuiling opnemen
en bovenal een groter leefgebied voor fauna en flora betekenen, indien ze breder zou zijn.

‘t Groentje

MANDERLYNCK Score: 1D
In bepaalde delen van Kachtem is wateroverlast alom bekend. Hier kan een waterbuffer ontwikkeld worden, gekoppeld
aan hoge natuurwaarden (oriëntatie, oever inkleding en inheems groen). Een recreatieve weg behoort tot de mogelijkheden maar is niet noodzakelijk. Het verbergen van zonevreemde bedrijventerreinen door brede groenwanden zou het
landschap erg waardevol maken.

Vageween-Egaalstraat

‘T GROENTJE Score: 1C
‘t Groentje is een mooie en noodzakelijke groencorridor omwille van waterbuffering.  Er kan nog bijkomend groen aangeplant worden. Ook een bijkomende wadi is er mogelijk. Qua beheer maaien we de wadi’s beter intensiever dan nu.
Dit voorkomt het dichtslibben van overlopen. De groenzones rond de wadi’s hoeven niet intensief gemaaid te worden.
Indien we er een volwaardig park van willen maken kunnen paden, bankjes, subtiele speelelementen, en bloeirijke vegetatie de zone opvrolijken. Dit allemaal in balans met de natuur.
VAGEWEEN-EGAALSTRAAT Score: 1D
Hier ligt nog een stuk grond in eigendom van de stad. Hier zouden we eenvoudig kunnen bebossen. Eenvoudig bebossen
wil zeggen dat je enkel een bosrand met bosgoed en enkele hoogstammige bomen  in het midden aanplant. Daarna ga
je rekenen op de sterkte van successie. Binnen enkele jaren heb je een natuurlijk bos zonder veel werk te moeten doen.
We zouden daarnaast gelijktijdig een mooie groencorridor kunnen ontwikkelen die de relatie legt met ‘t groentje en die
de bebouwde kom omzoomt.
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SCORE

NEGENHOEK

Ten Bos

Fietstunnel

Meensesteenweg (1)

Blekerijstraat

VOLGORDE VAN DRINGENDHEID
Korte termijn: 1
Middellange termijn: 2
BEHEERSCORE VOLGENS NETHEID:
Zeer net: A Net: B
Matig net: C

Lange termijn: 3
Wild: D

FIETSTUNNEL Score: 2C
Het stukje restgroen aan de kop van de fietstunnel in de Meensesteenweg is een quick-win om te bebossen of aan te
planten. Het bosje en de vijver verderop wordt aanzien als biologisch zeer waardevol volgens de biologische waarderingskaart. Het ecologisch netwerk en gelijktijdig de bewoning omsluiten zou hier ideaal zijn.
MEENSESTEENWEG (1) Score: 3B
Om van de Meensesteenweg een mooie straat te maken, moet er op alle vlakken ingezet worden. Zowel op fietspaden
als op groen. De plantvakken zijn er te klein, bomen en onderbegroeiing hebben er weinig vitaliteit en er is veel ruimte
om te ontharden.  De bomen en onderbegroeiing hebben niet enkel last van plaatsgebrek, ook droogte en dooizout is
een deel van de oorzaak. De juiste plantenkeuzes kunnen beheer uitsparen en tolerant zijn tegen droogte en strooizout.  
BLEKERIJSTRAAT Score: 3C
In het eerste deel van de Blekerijstraat is er onvoldoende ruimte om straatbomen aan te planten, maar er kan wel op
andere manieren vergroend worden. De pleintjes kunnen bijvoorbeeld bloeirijker aangekleed worden. De parking kan
er waterdoorlatend heraangelegd worden. Tussen de parkeerstroken in de straat kunnen heesters groeien. Verderop  
hebben de huizen een voortuin. Daar is het wel mogelijk om na heraanleg straatbomen aan te planten.
TEN BOS Score: 1C
De braakliggende grond kan worden ontwikkeld als recreatieve zone. Hieraan kunnen we bijvoorbeeld sport en spel,
speelnatuur, evenementen en eventueel volkstuinieren koppelen. Ook een doolhof van olifantengras behoort tot de
mogelijkheden. Door met kleine ingrepen te werken, wordt deze braakgrond ten volle benut en blijft deze vrij voor
eventuele toekomstige ontwikkelingen. Om niet alles voortdurend intensief te moeten maaien, kunnen we wandelpaden maaien met enkele open plekken waar bijvoorbeeld een picknick kan plaatsvinden. Het extensief maaibeheer kan
ontwikkeld worden tot bloeirijk grasland. De site bevat potentieel om dit te ontwikkelen. Er kan ook met reliëf gewerkt
worden. De aarde van deze graafwerken kan dan ter plaatste worden verwerkt in ontwikkeling van heuvels.
De site bevat vele diverse bomen waarvan het merendeel in vitale conditie, toch is het van groot belang om de bosjes
grondiger te beheren, d.w.z. verwijderen van invasieve (zoals Hemelbomen) en minder vitale soorten.
Er worden op strategische plaatsen bomen geplant, maar ook weggenomen. Dit zorgt voor zowel geborgenheid,
zichten, toegankelijkheid, alsook het wegsteken van gevels.Er is op de site een doordachte overweging gemaakt tussen
open en gesloten, wat de beleving alleen maar kan versterken. Tegelijk wordt een verblijfsplaats gecreëerd voor dieren
en corridors gevormd tussen deze plekken.

Fig : Groenvisie Ten Bos
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SCORE
VOLGORDE VAN DRINGENDHEID
Korte termijn: 1
Middellange termijn: 2
BEHEERSCORE VOLGENS NETHEID:
Zeer net: A Net: B
Matig net: C

BOSMOLENS

Molenwiek
Dorpskern Bosmolens

Jan Breydelwijk
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Wild: D

LEENSTRAAT (2) Score: 2B
In het laatste stuk van de Leenstraat hebben bomen onvoldoende ruimte en is er een overdaad aan verharding. Het
groen komt er voornamelijk van de voortuinen. Ontharding is er dus noodzakelijk.

Leenstraat (2)

Meensesteenweg (2)

Lange termijn: 3

DORPSKERN BOSMOLENS Score: 2A
Het Ter Beursplein heeft een overdaad aan wegen, puur functioneel voor wagens. Het kan nochtans een mooi samenhangend park worden met nog steeds de nodige ruimte voor evenementen en een evenwicht in aantal parkeerplaatsen.
MOLENWIEK Score: 2C
Op het speelplein en nabij de nieuwe verkaveling is er ruimte om een speelbosje te ontwikkelen en bijkomend bomen
aan te planten.
JAN BREYDELWIJK Score: 3C
Deze wijk kent vele pleintjes en publieke ruimte. Dit bestaat hoofdzakelijk uit kortgemaaid gras en (grote) bomen. De
wijk kan zeker en vast wat kleur gebruiken. Zo zou er op elk pleintje een mooie bloemenborder of bloeirijke heesters  
kunnen komen. Een poel behoort ook tot de mogelijkheden.
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KLARE GRACHT

POTAARDE

Wallemote-Wolvenhof

WALLEMOTE - WOLVENHOF Score: 3D
De omgeving van Wallemote- Wolvenhof kan evolueren naar een van grootste natuurgebied in Izegem.
Zie visie Klimaat en biodiversiteit.
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CORRIDOR Score: 2D
Binnen een groter plaatje kunnen de nieuwe ontwikkelingen naast de snelweg ook dienst doen als een onderdeel van
een groencorridor. Daarom kan het een mogelijkheid zijn om een fietsweg in te richten die de connectie maakt met het
fietspad langs het kanaal of de Roeselaarsestraat.
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BOMENPLAN

BOMEN EVOLUTIE 2018 -2019

DE VISIE IS OM EERST AAN EEN GEZOND BOMENBESTAND TE WERKEN EN PAS DAARNA TEN VOLLE BOMEN BIJ
TE PLANTEN. TIJDENS DE GROENIVENTARIS WERD OOK DE VITALITEIT VAN DE BOMEN MEEGENOMEN. EEN
GROOT AANTAL BOMEN IS AAN VERVANGING TOE. AFGELOPEN WINTER IS DE STAD VAN START GEGAAN MET
HET VERVANGEN VAN DEZE BOMEN. DE BOMEN WERDEN ZO DUURZAAM MOGELIJK AANGEPLANT EN IN DE
GROOTSTE DROOGTE KREGEN ZE RUIM 50 LITER WATER OM ZE DE MAXIMALE GROEIKANSEN TE GEVEN. DE
VERVANGINGEN VAN AFGELOPEN WINTER VONDEN VOORAL IN HET CENTRUM VAN DE STAD PLAATS. DE
OMGEVING VAN BOSMOLENS, KACHTEM EN EMELGEM STAAN IN HET NAJAAR OP DE PLANNING.

2018

De bomenaanplant verloopt tegenwoordig duurzamer in Izegem. Er wordt
steeds een drain en indien nodig wortelwering bijgeplaatst. De aarde wordt
verrijkt met compost en vulcatree substraat. De centrale bipode verankering
met twee palen is in functie van de maaiwerken.

Aanplant bomen werkwijze
= gezond verstand, geduldig en zorgzaam zijn

Plantput

1. Graven put:

- Graaf de plantput 2x breedte wortels,
- Dichte bodem = Dieper graven + substraat toevoegen.
- Wanden en storende lagen doorbreken

2. Plaatsten wortelwering (enkel nabij verhardingen):
- Tot net onder bovengrond = 31 cm diep graven.
- Ribben voor wortelgeleiding aan de binnenkant
- Verharding langs 1 kant = plaatsen wortelwering langs 1 kant
in een halve boog.
- Verharding langs 2 kanten = wortelwering rondom plaatsen.

2 x breedte van de wortel

Detail wortelwering:
Buitenkant
Binnenkant

Wortelwering

2019

Bovenaanzicht: verharding
langs 1 kant

Bovenaanzicht: verharding
langs beide kanten

3. Plaatsen Boom:

- Geen wortels plooien.
- Al wat aanaarden
- Bomen in kluit = enkel gedeelte aan wortelhals
opendoen

wortelwering gebogen, weg van verharding

4. Plaatsen drainage:

- Cirkel maken van boven naar onder

Drainage beter meer op de wortel dan eronder

6. Aanvullen met aarde, compost en substraat.

- Hoe meer verdichting = hoe meer substraat (max. 30%)
- Substraten en voedingsstoffen altijd goed mengen met
moederbodem
- Wortelhals dient gelijkgronds uit te komen.
- Aandrukken grond altijd in de richting van de boom en
niet te hard.

70%

20%

- Op 1 lijn met de boom ifv grasmachine ea.

Bovenaanzicht: Boomverankering met 2 palen,
centraal verankerd met bipode boomband

Uitgegraven bodem
Substraat

5. Plaatsen boompalen:

Compost

10%

Fig: De groendienst krijgt een fiche mee om duurzaam aan te planten
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WERKWIJZE
DE MEDEWERKERS VAN DE GROENDIENST KRIJGEN EEN KAARTJE PER STADSDEEL MEE, HIEROP KUNNEN
ZE DE EXACTE LOCATIE AFLEZEN. DAARNAAST KRIJGEN ZE OOK TEKSTUEEL DE LOCATIE EN BIJKOMENDE INFORMATIE MEE. DOOR DEZE WERKWIJZE WORDT DE KANS OP VERGISSINGEN KLEINER. TOCH ZOUDEN WE
OP TERMIJN WILLEN OVERGAAN NAAR EEN VOLLEDIGE DIGITALISERING ERVAN. DE GROENDIENST PLAATST
INTUSSEN AL PICKNICKBANKEN EN PLANT KNOTWILGEN MET EEN TABLET. HET MOET DUS OOK MOGELIJK
ZIJN OM VERVANGINGEN OF NIEUWE AANPLANTINGEN TE DOEN MET EEN TABLET. DE AANPLANTING ZELF
GEBEURT ZO DUURZAAM MOGELIJK.
In totaal werden er door de
groendienst 170 bomen aangeplant afgelopen winter.
Ook werden er tenminste
316 hoogstambomen door
aannemers aangeplant. Daarnaast plantte de groendienst
een 60-tal knotwilgen aan.
Samengerekend werden afgelopen winter dus zo’n 550
bomen aangeplant. Voorlopig
moeten nog 133 bomen door
de groendienst vervangen
worden.

Fig: bijkomende info ter verduidelijking van plantlocaties
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Fig: kaartje met exacte locaties van plantlocaties
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BOMENBEHEER
VERSCHILLENDE MEDEWERKERS VAN DE GROENDIENST ZULLEN DEZE SNOEIFICHE MEE KRIJGEN. DE BEDOELING IS DAT ZE BEPAALDE FOUTEN IN DE KROON KUNNEN HERKENNEN EN WEGNEMEN INDIEN NODIG. VERDER WILLEN WE DAT ZE EEN CORRECTE SNOEI OP EEN CORRECT TIJDSTIP TOEPASSEN EN GEEN OVERDAAD
AAN SNOEI UITVOEREN.
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BOMENKEUZE
DE JUISTE PLANT OP DE JUISTE PLAATS, DAT GELDT OOK VOOR BOMEN. ZO MOET ER BIJ NIEUWE AANPLANT
REKENING GEHOUDEN WORDEN MET VOLWASSEN GROEIHOOGTE EN -BREEDTE, MAAR EVENGOED MET
STANDPLAATS, BODEM, ZOUTRESISTENTIE

BOLBOMEN
Bij onvoldoende afstand tot de woning heeft het
geen zin om straatbomen te planten. Dan werken we beter met heesters of vaste planten.  
Kleine bolboompjes (bolwilgen, bolcatalpa, bolessen, bolacasia,..) worden niet meer aangeplant. Deze hebben amper bijdrage tot klimaatadaptatie en biodiversiteit. Hun korte levensduur
is niet duurzaam. Ze hebben geen natuurlijke
vorm en zijn meestal niet mooi, daarnaast zorgen ze vaak voor extra werk zoals stamopslag en
knotwerken.

BOMEN 3DE CATEGORIE
Bomen van 3e categorie groeien niet hoger dan
zes meter. Deze zijn bruikbaar dicht bij woningen. De plantafstand dient toch een 3-tal meter
van de woning te zijn om duurzaam te kunnen
aanplanten.  Enkele bruikbare voorbeelden van
deze kleine bomen zijn Crateagus l. ‘Pauls Scarlet’, Koelreuteria paniculata, Prunus g. ‘Schnee’,
Prunus ‘Rancho’, Acer cissifolium, Acer  griseum,
Alnus incana ‘Aurea’, Cercis siliquastrum, Cornus
controversa, Magnolia kobus, Parrotia ‘Vanessa’,
Sorbus intermedia, Phellodendron amurense,...
In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld door
het opsnoeien of een rijke bodem, kunnen sommige van deze bomen toch hoger uitgroeien dan
de respectievelijke 6 meter.  
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BOMEN 2DE CATEGORIE
Onder bomen van 2e categorie,  kleine tot middelgrote bomen, bedoelen we bomen die niet hoger groeien dan 12
meter. Deze zijn bijvoorbeeld bruikbaar in straten waar woningen een voortuin hebben. De plantafstand tot de huizen
dient minimaal een 6-tal meter te zijn. Volgende bomen zijn enkele  bruikbare voorbeelden van dit type: Acer campestre,
Acer cappadocium ‘lobel’,  Acer x freemanii, Acer rubrum, Prunus ‘Umineko’, Zelkova serrata, Tilia ‘Rancho’, Tetradium
daniellii, Corylus colurna, Robinia  x margaretta ‘Casque rouge’, Paulownia tomentosa, Cercidiphyllum japonicum, Ostrya
carpinifolia, Sorbus aria, Pterocarya fraxinifolia, Celtis australis, Celtis oxidentalis, Gleditsia triacanthos, Fraxinus angustifolia, Fraxinus ornus, Styphnolbium japonica, ...
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BOMEN 1STE CATEGORIE
Bomen van 1ste categorie, zijn alle bomen die hoger groeien dan 12 meter, dit zijn middelgrote tot grote bomen. Afhankelijk van de soort is toch een minimale afstand van 15m tot de woning aangewezen. Deze types bomen zijn ideaal
als middenberm beplanting en kunnen er ook uitgroeien tot grote, oude exemplaren. Enkele bruikbare types zijn: Liriodendron tulipefera, Quercus robur, Quercus petraea, Quercus rubra, Quercus phellos, Quercus turnerii x Pseudoturneri,
Quercus alba, Quercus cerris, Quercus coccifera, Quercus frainetto, Metasequoia glyptostroboides, Carpinus betulus,
Platanus orientalis, Platanus acerifolia, Castanea sativa, Acer saccharinum, Liquidambar styracifllua, Populus canadensis,  
Populus tremula, Tilia tomentosa, Tilia platyphyllos, Robinia pseudoacasia, ...

PLANTVAK
De bomen worden al te vaak in een klein vakje geduwd. Ook dit is niet duurzaam. De bomen groeien niet goed en gaan
op termijn de verharding opduwen. We geven daarom bomen steeds voldoende doorwortelbare ruimte. Indien de ruimte te beperkt is, bijvoorbeeld op een markt of vlak naast een fietspad, kan er gewerkt worden met een tweede maaiveld.
De bodem wordt niet belast en wortelopdruk wordt voorkomen. Dergelijk systeem wordt een boombunker genoemd.
Plantvakken kunnen ook wat dieper dan het maaiveld ingeplant worden. Technisch is dit erg eenvoudig en zonder bijzondere onkosten. De overloop of kolk zit wat hoger, waardoor water eerst de kans krijgt om te infiltreren en het bij een verzadigde bodem het water toch kan overlopen naar de riolering. Het enige waarmee bijkomend rekening moet gehouden
worden, is dat de beplanting een natte bodem en smeltwater van strooizout  kan verdragen. In bepaalde wijken wordt
er niet gestrooid, waardoor de selectie aan planten wel groter wordt. Ook bladval kan terecht komen in die diepere
plantvakken. Bomen waarvan hun bladval steeds geruimd wordt -zoals op de meeste plaatsen- krijgen te verduren met
en continue verarming van de bodem. Eveneens wordt er vaak ook nog gemaaid en afgevoerd. Langzaamaan geraken
alle voedingsstoffen uitgeput en ontstaat er een zekere groeistilstand.  Dit resulteert dan weer in het verzwakken van de
boom en het afstoten van takken.

Fig: Systeem boombunker

Fig: Infiltreren in de straat
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ACTIETABEL
ONDERDEEL
T Bemelke
Talud Wadi Vinkenlaan
Abeleparking
Wandel op de Mandel
Melkmarkt
Kardinaal cardijnlaan - Priester Daensstraat
Pater Kapucijnenpark
De linde
Noordkaai
Kachtemsestraat
Vijfwegenstraat
Rhodesgoed
T Groentje
Vageween-Egaalstraat
Ten Bos
Site strobbe
Sportcomplex
Ter Elst
Baronielaan
Site Blauwpoorte
Schardouwstraat
Meidoornsstraat
Zwembad
Baron de Pélichystraat
Zwart paard
Ter eslststraat verkeersdruppel
St Rafaël
Vlasbloemstraat
Ambachtenstraat
Ten Boswijk
Korenmarkt
Centrum brug
krekelmotestraat
Krekelstraat
t JOC
Nieuwe wereld
Park Karpentier
Princessestraat
De leest
Kortrijksestraat
Schoolstraat
Leon Defauwplein
De plataan
Stationsomgeving
Meensestraat- Slabaardstraat-noord
Autobedrijventerrein
Sint-Jansstraat
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TIMING
Uitgevoerd
Uitgevoerd
Uitgevoerd
korte termijn
korte termijn
Korte termijn
korte termijn
korte termijn
korte termijn
korte termijn
Korte termijn
korte termijn
korte termijn
korte termijn
korte termijn
korte termijn
Korte termijn
korte termijn
korte termijn
korte termijn
korte termijn
korte termijn
Korte termijn
korte termijn
korte termijn
korte termijn
korte termijn
korte termijn
korte termijn
Korte termijn
korte termijn
korte termijn
korte termijn
korte termijn
korte termijn
Korte termijn
korte termijn
korte termijn
korte termijn
korte termijn
korte termijn
Korte termijn
korte termijn
korte termijn
korte termijn
korte termijn
Korte termijn

DOELSTELLING

HOEVEELHEID

Vaste planten
Bomen en heesters
Bomen en heesters
Beheer, bos , bomen en heesters
Ontharding, vergroening en herinrichting
Straatbomen
Beheer, bos , bomen en heesters
Vaste planten en heesters
Bos en bomen
fietspad
Vaste planten en heesters
Bos en bomen
Wadi, bos en bomen
Bosaanleg
Bos en bomen
Vergroenen en herinrichting
Bos en bomen
Bomen en heesters
Bloemenakkers
Bomen en heesters
Straatbomen
Straatbomen
Herinrichting
klimplanten
Bomen, heesters en vaste planten
Vaste planten
Speelweefsel en vergroening
Bomen
Bloemenakkers
Straatbomen
Ontharding, vergroening en herinrichting
Kleinschalige vergroening
Bloembakken
Bloembakken
Ontharding, vergroening en herinrichting
Bomen en heesters
Bomen en heesters
Vaste planten en heesters
Ontharding, vergroening en herinrichting
Straatbomen
Straatbomen
Poel, bomen en heesters
Bomen en heesters
Vaste planten, heesters en bomen
Klimplanten
Vergroening
Straatbomen

80m² herinrichting
665 bomen en heesters
5000 m² groene parking
78 000 m² herinrichting
600 m² ontharding
1700 m Herinrichting
23000 m² park
400 planten
500 bomen en heesters
4 straatbomen
1200 vaste planten
54 000 m² nieuw bos
1400 bomen en heesters
5000 nieuwe bomen en heesters
50 bomen en 600 heesters
20000 m² herinrichting
9000 m² bos en bomen
600 m² vergroenen
1600 m stroken bloemenakkers
24000 m² herinrichting
25 straatbomen
6 straatbomen
4000 m²
6 groenslingers
1700 m² park
326 m² vergroenen
9300 m²herinrichting
16 Bomen
1600 m stroken bloemenakkers
40 straatbomen
3300 m² plein
8000 m² vergroening
30 bloembakken
30 bloembakken
2000 m² ontharding
800 m² bos en bomen
23000 m² park
112 nieuwe planten
4800 m² herinrichting
35 straatbomen
16 Straatbomen
1400 m² vergroening
100 bomen
2000 m² herinrichting
12 groenslingers
7ha vergroenen
14 straatbomen
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ONDERDEEL
Kachtemsestraat
VVEK Terrein Emelgem
Emelgemseplein
Manderlynck
Beukendreef
Kachtemseplein
Begraafplaats Kachtem
Herman Roelstraeteplein
Pleintje Lendeleedsestraat
Potaarde Corridor
Pleintje Slagmeersenstraat
Site Lavani
Sint-Tillostraat
Industriegebied
Begraafplaats Nederweg
Rode poort
Eikenstraat-Hazelaarstraat
Begraafplaats Repelstraat
Ingelmunstersestraat
Baronstraat
Fietstunnel Meensesteenweg
Molenwiek
Ommegangstraat - onze Lieve vrouwstraat - Sint-Crispijnstraat
Bibliotheekplein
Sint-Antoniusstraat
Lodewijk de Raetlaan
Hendrik conciencestraat
Kerkplein Italianenlaan
Zuidkaai
Rumbeeksestraat
Wezestraat
Oud Kerkhof Emelgem
Wijngaardparking
Klooster gentsestraat
Leenstraat
Wallemotestraat
Wilgenplein
Olmenplein
Merelbos
Snelweg
Central park
Ter beursplein
Kapelstraat
Meensesteenweg
Blekerijstraat
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TIMING
korte termijn
korte termijn
korte termijn
korte termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Middellange termijn
Lange termijn
Lange termijn
Lange termijn

DOELSTELLING

HOEVEELHEID

Straatbomen
Ontharding en herinrichting
Ontharding, vergroening en herinrichting
Wetland
Herinrichting
Ontharding en herinrichting
Vaste planten
Ontharding, vergroening en herinrichting
Herinrichting
Vergroening
Herinrichting
pop-up
Heesters en bomen
Ontharding en vergroening
herinrichting
Ontharding en bomen
Bos en bomen
Herinrichting bos en bomen
Ontharding en straatbomen
Ontharding en straatbomen
Bosaanleg
Bos en bomen
Bloembakken
Ontharding, vergroening en herinrichting
Bloembakken
Heesters
Ontharding en straatbomen
Ontharding en herinrichting
Vergroenen en herinrichting
Ontharding en straatbomen
Straatbomen
Bosuitbreiding
Heesters en bomen
Vergroenen en herinrichting
Straatbomen
Straatbomen
Poel, bomen en heesters
Bomen en heesters
Bosuitbreiding
Bosuitbreiding
Nieuw park
Ontharding, vergroening en herinrichting
Ontharding en straatbomen
Straatbomen
Straatbomen, heesters en bloembakken

8 straatbomen
1000 m² ontharding
2400 m² plein
50 000 m² natuurontwikkeling
160 m herinrichting
5190 m² plein
800 vaste planten en bloembollen
800 m² ontharding
50 heesters
Groene parking
300 m² herinrichting
5000 m² pop-up park
6 straatbomen
100 ha vergroenen
15000 m² park
3700 m² park + 800 m² ontharding
800 bomen en heesters
1100 bomen en heesters
20 straatbomen
30 straatbomen
21609 m² nieuw bos
1500 bomen en heesters
30 bloembakken
160 m² Ontharding
10 bloembakken
20000 heesters
16 straatbomen, 140 m haag
1200 m² plein
22 000 m² herinrichting
10 straatbomen
16 Straatbomen
11 000 m² bos
18 bomen
5000 m² herinrichting
62 straatbomen
18 straatbomen
180 bomen en heesters
180 bomen en heesters
4200 bomen en heesters
42 000 m² nieuw bos
27 000 m² nieuw park
6700 m²
500 m² ontharding en 10 straatbomen
60 Straatbomen
8 straatbomen en 210 heesters
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ONDERDEEL
Wallemote-Wolvenhof
Mariabos
Gistelbeek
Goederenparking
Lendeleedsestraat
Gudrunplein
Weststraat
Koningin Astridplein
Cyriel Thangheplein
Wantje Pieterstraat
Jan Breydelwijk
Heilig Hartstraat
Nederweg
Pieter Baesstraat- Sint-Jorisstraat- Heyestraat
Rijksweg
Grote markt
Stuyvenbergstraat
Bosuitbreiding algemeen
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TIMING
Lange termijn
Lange termijn
Lange termijn
Lange termijn
Lange termijn
Lange termijn
Lange termijn
Lange termijn
Lange termijn
Lange termijn
Lange termijn
Lange termijn
Lange termijn
Lange termijn
Lange termijn
Lange termijn
Lange termijn
Lange termijn

DOELSTELLING

HOEVEELHEID

Bosuitbreiding
Bosuitbreiding en trage weg
Bosuitbreiding, bomen en heesters
Trage wegen
Straatbomen
Bomen
Nieuwe gronden bebossen
Bos en bomen
Poel, heesters en bomen
Straatbomen
Vaste planten en heesters
Straatbomen
Strook ontharden en vergroenen
Straatbomen
Bos en bomen
Vergroening en herinrichting
Straatbomen
Bos en bomen

15 hectare bos
7000 bomen en heesters
2800 bomen en heesters
10000 m² groene parking
24 straatbomen
16 Bomen
8400 bomen en heesters
1400 bomen en heesters
2000m² park
10 straatbomen
8000 vaste planten en heesters
8 straatbomen
490 m vergroening
25 straatbomen
1000 m² bos en bosstrook
5000 m² plein
20 straatbomen
70 hectare
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BEHEERPLAN
DIT PLAN IS EEN WERKINSTRUMENT DIE WORDT BIJGESCHAAFD EN VERFIJND TIJDENS HET GEBRUIK ERVAN.
ER WERD EEN PLAN SAMENGESTELD MET ALLE MOGELIJKE ACTIVITEITEN DIE DE GROENDIENST DIENT UIT
TE VOEREN. AAN DE HAND VAN HET PLAN KAN ER ELKE WEEK EEN TAKENVERDELING GEMAAKT WORDEN.
DE BEDOELING IS VOORAL OM DE WERKEN VOLDOENDE TE SPREIDEN ZODAT ER GEEN WERKACHTERSTAND
OPTREED.HET BEHEERPLAN WERD OPGEMAAKT VOOR DE KOMENDE 4 JAAR. HIERONDER EEN VOORBEELD
VAN HET BEHEERSCHEMA IN 2022

JAAR

MAAND

2022

Januari

WEEK

EXTENSIEF BEHEER

1
2
3
4
Februari
5
6
7
8
Maart
9
10
11
12
April
13
14
15
16
Mei
17
Blauwhuispark
18
19
20
Juni
21
22
23
JAAR MAAND
WEEK
EXTENSIEF
BEHEER
HER)SNOEI
BOMEN
SNOEI
OVERIGE
24
juliJanuari
25 1
Ten Bos
2022
26 2
27 3
28 4
29 5
Rotondes Rijksweg
Februari
Augustus
30 6
Wadi's
31 7
32 8
Snoei bloembakken
33 9
Maart
Prins Albertlaan
Snoeien Siergrassen
September
3410
De linde
Prins Albertlaan
Snoeien
Rozen
35
11
Slagmeersenstraat
3612
3713
Blauwhuispark
April
Oktober
3814
3915
4016
4117
Mei
Blauwhuispark
Graaf de Montblanclaan
November
4218
Kerkplein Kachtem
4319
plein 9e liniestraat (kastanjes)
4420
Vuurkruiserlaan
4821
Juni
Mentenhoekstraat
December
4922
Ter wallenstraat 126 DEEL 3 : POTENTIËLE
ACTIES
5023
klimplanten stadhuis en st pietersstraat
5124
Rotondes Rijksweg

VASTE OPDRACHTEN

WIEDEN

SOORT BOMEN

(HER)SNOEI BOMEN

SNOEI OVER

afval en zwerfvuil, vegen, strooien en sneeuwruimen?
knotwilgen
afval en zwerfvuil, vegen, strooien en sneeuwruimen?
afval en zwerfvuil, vegen, strooien en sneeuwruimen?
afval en zwerfvuil, vegen, strooien en sneeuwruimen?
Platanen
afval en zwerfvuil, vegen, strooien en sneeuwruimen?
afval en zwerfvuil, vegen, strooien en sneeuwruimen?
afval en zwerfvuil, vegen, strooien en sneeuwruimen?
afval en zwerfvuil, vegen, strooien en sneeuwruimen?
Snoei bloembak
afval, vegen, strooien en sneeuwruimen?
Prins Albertlaan
Snoeien Siergras
afval, vegen, stomen onkruid
Prins Albertlaan
Snoeien Roze
afval, vegen, stomen onkruid
Stamscheuten
Slagmeersenstraat
afval, vegen, stomen onkruid
Rotondes
afval, vegen, stomen onkruid
Rotondes
Maaien, afval, vegen, stomen onkruid
Rotondes
Maaien, afval, vegen, stomen onkruid
Emelgemse plein
Maaien, afval, vegen, stomen onkruid
Sint Tillo plein
Maaien, afval, vegen, stomen onkruid
Sint Tillo plein
Haagbeuken
Graaf de Montblanclaan
Maaien, afval, vegen, water geven, stomen en bosmaaien onkruid
Eperon d'or
Kerkplein Kachtem
Maaien, afval, vegen, water geven, stomen en bosmaaien onkruid
Bloembakken
Speelplein 9e liniestraat (kastanjes)
Maaien, afval, vegen, water geven, stomen en bosmaaien onkruid
Centrum
Vuurkruiserlaan
Maaien, afval, vegen, water geven, stomen en bosmaaien onkruid
Mentenhoekstraat
Maaien, afval, vegen, water geven, stomen en bosmaaien onkruid
Ter wallenstraat
Maaien, afval,BOSBEHEER
vegen,VASTE
water geven,
stomen
en
bosmaaien
onkruid
klimplantenSNOEI
stadhuis
en st
OPDRACHTEN
SOORT AANPLANT
BOMEN BOMEN
(HER)SNOEI
OVE
SCHERENWIEDEN
AANPLANT BOMEN
VASTE PLANTEN
OVERIG
Maaien, afval, vegen, water geven, stomen en bosmaaien onkruid
Maaien,afval
afval,en
vegen,
watervegen,
geven,strooien
stomenen
ensneeuwruimen?
bosmaaien onkruid
Lindes
zwerfvuil,
knotwilgen
Straatbomen
Maaien,afval
afval,
vegen,
water
geven,
stomen
en
bosmaaien
onkruid
en zwerfvuil,
vegen, strooien en sneeuwruimen?
Elckerliclaan
+ knotacasia's
Straatbomen
Maaien,afval
afval,en
vegen,
watervegen,
geven,strooien
stomenen
ensneeuwruimen?
bosmaaien onkruid
zwerfvuil,
Aanplant Ter Elst
Maaien,afval
afval,en
vegen,
water
geven,
stomen
en
bosmaaien onkruid
Kastanjes
zwerfvuil, vegen, strooien en sneeuwruimen?
Platanen Straatbomen
Maaien,afval
afval,en
vegen,
watervegen,
geven,strooien
stomenen
ensneeuwruimen?
bosmaaien onkruid
Bloembakken
zwerfvuil,
Straatbomen
Maaien,afval
afval,en
vegen,
watervegen,
geven,strooien
stomenen
ensneeuwruimen?
bosmaaien onkruid
Sophora
zwerfvuil,
Straatbomen
Maaien,afval
afval,en
vegen,
watervegen,
geven,strooien
stomenen
ensneeuwruimen?
bosmaaien onkruid
Centrum
zwerfvuil,
Straatbomen
Maaien,afval
afval,en
vegen,
watervegen,
geven,strooien
stomenen
ensneeuwruimen?
bosmaaien onkruid
Bruggen
zwerfvuil,
Snoei bloemb
Straatbomen
Maaien, afval, afval,
vegen,vegen,
waterstrooien
geven, stomen
en bosmaaien onkruid Vaste planten zwembad
en sneeuwruimen?
Prins Albertlaan
Snoeien Siergr
Straatbomen
Maaien, afval, vegen,afval,
watervegen,
geven,stomen
stomenonkruid
en bosmaaien onkruid
Schoolomgevingen
Eiken
Middenweg
klimplanten stadhuis
st
Prins Albertlaan
SnoeienenRo
Straatbomen
Maaien, afval, vegen,afval,
watervegen,
geven,stomen
stomenonkruid
en bosmaaien onkruid
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Eperon
'd
or
Ten
bos,
grach
Stamscheuten
Slagmeersenstraat
Inzaai gazo
Maaien, afval, vegen,afval,
watervegen,
geven,stomen
stomenonkruid
en bosmaaien onkruid
Rozenlaan 1
Rotondes
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geven,stomen
stomenonkruid
en bosmaaien onkruid
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Bloembakken
onkruid
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Rode poort
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Fietstunnel frunpark
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en beukendreef
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vegen,
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en bosmaaien onkruid
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Vuurkruiserlaan
x water
Goederenparking; Gentsestraat
Bloembakken
afval,
vegen,
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bladzakken
Maaien, afval, vegen,
Mentenhoekstraat
x water geven, stomen en bosmaaien onkruid
Baronstraat en princessestraat
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en zwerfvuil,
vegen,
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Ter wallenstraat
Mouton
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afvalafval,
en zwerfvuil,
vegen,
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Maaien,
vegen,
geven,
stomenenenbladzakken
bosmaaien onkruid
klimplanten stadhuis en
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Sint tilloplein; Koningin Astridlaan
afvalafval,
en zwerfvuil,
vegen,geven,
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Maaien,
vegen,
water
stomen
en bosmaaien onkruid
Gistelbeek
Bomen Vijverhof + bomen de mol
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