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inleiding
De landschappelijke setting van het Lettenhofpark is van
een zeldzaam wordende schoonheid. De openheid tussen
Zwevegem-centrum en deelgemeente biedt de unieke
mogelijkheid om de verbondenheid met het agrarische
landschap in ere te herstellen en structurerend te laten zijn
voor toekomstige ontwikkelingen.
Dergelijk groot gebied zal, op schaal van Zwevegem,
langzaam transformeren naar een nieuwe bestemming.
Het is juist dit bedachtzame transitie die het ontwerpteam
fascineert. Wij hebben de ambitie om de toekomstige
ontwikkelingen te kaderen, een tijdloze structuur te geven
waarbinnen hedendaagse behoeftes kunnen worden
gefaciliteerd. Deze structuur is grotendeels latent aanwezig.
We hebben de landschappelijke kaders weer dominant en
bruikbaar gemaakt. Op deze manier kan de keuze gemaakt
worden om een deel van het park als begraafpark in te
richten en een andere deel als speelterrein vorm te geven.
Het ontwerpteam is zich terdege bewust van de
strategische kracht en slimheid die wordt gevraagd. Het
is niet eenvoudig om de langzame transitie van dit gebied
stap voor stap in beeld te brengen. Daarom stellen we voor
om met twee tijdhorizonten te werken. Eén op relatief korte
termijn, rond 2020 en één die we aanduiden met 20XX.
Deze laatste tijdhorizon is dermate onvoorspelbaar dat de
voorgestelde ontwikkelingsbeelden te beschouwen zijn als
een visie.
De mate waarin het Lettenhofpark zijn waarde voor
de gemeenschap van Zwevegem kan bewijzen zal de
snelheid van transitie in grote mate bepalen.
Het ontwerpteam heeft met veel plezier gewerkt aan deze
boeiende opgave. We hopen dan ook om nog langer een
bevoorrechte partner te mogen zijn voor dit project.
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karakteristieke hoeves als groene cluster in
een kleinschalig landschap
Het Zwevegemse landschap ten zuiden van het centrum is lichtglooiend. Zoals zichtbaar op de Ferrariskaarten was er toen al sprake
van een zekere groene dooradering van het landschap. Restanten
van bossen (Banhoutbos), bomenrijen, boerenerven, boomgaarden,
beekbegeleidende vegetaties en perceelsrandbegroeiingen zijn op de
kaart duidelijk waar te nemen. Kernpunten zijn een aantal karakteristieke
hoeves (zoals Lettenhof, Kasteelhoeve, ed.). Vaak zijn deze historische
hoeves omwald door grachten en heel groen ingekapseld.

nieuwe harde infrastructuren verschenen
begin vorige eeuw en structureren nog
steeds het huidige landschap
Het huidige landschap is echter sterk geëvolueerd ten opzichte van de
Ferrariskaart.De meest ingrijpende transformatie was de aanleg van het
kanaal Kortrijk-Bossuit en de spoorlijn Kortrijk – Avelgem. De noordzuid oriëntatie van deze infrastructuren heeft een grote invloed gehad
op de ontwikkeling van de bebouwde structuur rondom. Het is dan
ook zo dat in oost-west richting er veel minder verbindingen aanwezig
zijn met uitzondering van een belangrijke beekstructuur (KasteelbeekLettenhofbeek).
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door schaalvergroting
verloor het landschap
groenelementen

in de landbouw
veel karakteristieke

Deze structurerende elementen zijn voor het ontwerpteam kenmerkend
voor de omgeving en kunnen terug een dragende structuur vormen in
wat een nieuwe episode is in de ontwikkeling van het landschap.

Evoluties en transformaties gaan echter niet altijd gepaard met een afname
van kwalitateiten of potenties. Zo zijn de vaarttaluds ter hoogte van de
vroegere sousterrain door het dagzomen van verschillende ondergrondse
bodemlagen uitgegroeid tot een belangrijk natuurgebied met heel
waardevolle flora en toevluchtsoord voor verscheidene watervogels. Dit
natuurreservaat vormt langs het groene vaart fietspad een belangrijke
stapsteen/stopplaats voor zowel mens als dier. Langsheen het kanaal zijn
verschillende culturele / recreatieve hoogtepunten te beleven die maken
dat het kanaal een zeer geliefde fietsroute is (naast enkel de verbinding
tussen de Leie en de Schelde).
De vroegere spoorweg (Paridaanstraat) is een kwalitatieve fietsroute
geworden. De Paridaanstraat is een bij momenten zeer groene
verbinding die een veilig alternatief vormt om vanuit Zwevegem-centrum
naar Knokke-centrum te fietsen.

DNA
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de hoeves herintroduceren in een fijnmazig
aaneengesloten landschapsstructuur
Met het oog op de toekomstige landschapsontwikkelingen rondom het
park wordt gepleit voor de aanleg van relatief smalle en langgerekte
natuurverbindingen die aansluiten op de boerenerven van verschillende
hoeves die verspreid over het landschap aanwezig zijn. Het betreft
kleinschalige en cultuurbepaalde landschapselementen die ondermeer nog
terug te vinden zijn rond de Lettenhoeve, zoals veldbosjes, houtkanten/
heggen, struwelen, hoogstammige fruitbomen, kleine bomengroepen,
solitaire bomen en poelen. Ze vormen een aaneengesloten mozaïekpatroon
dat als een lint langsheen de akkers de verbinding maakt tussen
verschillende boerenerven en zo ook via de noordelijke kant met het
natuurgedeelte van het Lettenhofpark.

een nieuw ceremoniegebouw met karakter
zonder nieuwe bebouwing toe te voegen
Het nieuwe ceremoniegebouw is wat het ontwerpteam betreft een
essentiële component in dit verhaal. We gaan daarom op zoek naar een
schakelpunt dat het plangebied op een optimale manier kan verbinden met
het centrum en het Kerkplein.

een zoektocht naar schaal en maat
Een belangrijk aspect van het ontwerp is de zoektocht naar een
percelering en een geleding die nauw aansluit bij de kern van Knokke:
het is een zoektocht naar het terugbrengen van een passende schaal
in een landschap dat over de jaren heen heel sterk is getransformeerd.

een landschapspark voor Zwevegem
We zijn er ons van bewust dat de link leggen met het kanaal heel
moeilijk is gezien de bestaande bebouwde structuur. Daarom is
het ook onze overtuiging zo goed als mogelijk in te zetten op een
goed leesbaar en kwalitatief netwerk geënt op de Paridaanstraat
en met het Lettenhofpark als kwalitatieve tussenstop binnen de
reeds heel aantrekkelijke en kwalitatieve toeristische routing.
We onderscheiden eigenlijk twee parallel werkende structuren:
het kanaal Kortrijk Bossuit als eerder bovenlokale recreatieve
verbinding en de Paridaanstraat als lokale gemeentelijke verbinding.
Er is wisselwerking tussen de twee door verschillende dwarse
verbindingen. Een onderlinge link/connectie tussen de twee kan
door middel van een duidelijke signalisatie op verschillende punten
(thv Lettenhofstraat, Avelgemstraat, aan Transfo).

inzetten op
centrum

de

leefbaarheid

van

Knokke

De connectie met Knokke-centrum is voor een toekomstige ontwikkeling
essentieel. Knokke wordt doorsneden door de Avelgemstraat die door de
nieuwe ringweg een veeleer lokaal karakter krijgt: het zware verkeer richting
Avelgem/Kortrijk verdwijnt uit het centrum waardoor de doorsnijding minder
zwaar wordt. We grijpen dit proces aan om het centrum beter te verbinden
met het plangebied. Van op de Avelgemstraat is het duidelijk voelbaar
wanneer je door het centrum van Knokke rijdt: een forse groenstructuur
en middenberm kondigt het achterliggend park aan. Knokke-centrum krijgt
twee groene poorten. Het centrum wordt veiliger, leefbaarder, groener, ed.
door reorganisatie van reeds bestaande infrastructuren.
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bos en natuur
De bestaande natuurontwikkeling, die voor het merendeel ontstaan is
uit een spontane verbossing en vegetatieontwikkeling op antropogene
gronden houden we aan, sturen we verder bij en trekken we door naar
de omliggende terreinen. Het na te streven natuurbeeld betreft zowel de
(open) vegetatieopbouw als de (streekeigen) soortensamenstelling. De
natuurlijkheidsgraad hiervan wijzigt en past zich aan naargelang de locatie.
De overgangen tussen de verschillende gebiedsdelen verlopen in dat geval
geleidelijk waardoor men haast onopgemerkt van het ene gebied in het
andere terechtkomt.
Gezien de milieuhistoriek van het gebied, die niet toelaat om herprofileringen
door te voeren, opteren we ervoor de huidige natuurstructuur aan te passen
en te optimaliseren door aangepaste beheer- en inrichtingsmaatregelen,
meer bepaald door middel van aanvullende beplantingen en een gericht en
in intensiteit variërend maaibeheer.
Het bestaande natuurterrein werd als uitgangspunt genomen voor de
inrichting van de overige gebiedsdelen. Dit betekent dat elementen
hieruit - waar mogelijk - worden overgenomen voor de inrichting van de
nieuwe gebiedsdelen. Omdat het natuurgebied ontstaan is vanuit een
verstoringssituatie wordt voortgewerkt op de actuele gebiedsevolutie.
De volgende ontwikkelingen worden hierbij hoog gewaardeerd en zullen
daarom bestendigd en verder ontwikkeld worden:
•
een mozaïek van hoge, halfhoge en lage vegetaties;variatie in leeftijd
en soorten;
•
een gediversifieerde structuur en opbouw, met bijzondere aandacht
voor kleine, verspreide boskernontwikkelingen die aansluiten op een
wastineachtige kleinschalige en losse structuur van struiken(groepen),
struwelen en rietlandjes;
•
een afwisseling van natte, vochtige en droge(re) gronden en van open
en gesloten landschapsstructuren.
We stellen voor om het gebied als voorheen verder te laten evolueren en
enkel d.m.v. een extensief kap- en maaibeheer bij te sturen in functie van:
•
het stimuleren van verjonging;
•
het behoud van een veelzijdige en afwisselende vegetatiestructuur;
•
het openhouden van enkele kleine graslanden; het inbrengen van
structuurelementen.
Het (aanvullend) aanplanten en inzaaien van streekeigen soorten wordt
eveneens als mogelijkheid weerhouden. Het beheer en de inrichting
dient eveneens om - verspreid over het plangebied - een aantal
natuurbelevingsplekken te creëren en zichtassen te onderhouden of te
versterken.
Vanuit het gebied lopen verschillende doorsteken naar het omliggende
landschap. De groene Paridaanstraat geldt telkens als groene drager en
hoofdconnectie met het omliggende weefsel. Op strategische plaatsen
worden doorheen de akkerlanden perceelsrandbegroeiingen hersteld en
de doorwaadbaarheid onder de vorm van voetwegen geoptimaliseerd.
Dit groene netwerk hersteld de landschappelijke structuur en verbindt de
verschillende groene stapstenen in de omgeving.

BOS & NATUUR
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vijver, rietgrachten en waterrijke biotopen
De vijver vormt een centraal landschapselement en fungeert als
intermediair tussen de verschillende parkdelen. Om dit mogelijk te maken
wordt de vijver geherprofileerd om zeker ten opzichte van het voetbalveld
iets meer ruimte te krijgen. De oevers krijgen een aangepaste vormgeving
die varieert naargelang de aansluitende gebiedsfunctie. De noordelijke
oever krijgt een breed en geleidelijk aflopend profiel die de ontwikkeling
van een (brede) oevervegetatie toelaat en als paaiplaats voor vissen kan
fungeren; langsheen de zuidwestelijke oever worden verspreid meerdere
visstekken voorzien om het hengelen (verder) mogelijk te maken en op
gepaste wijze te geleiden, zodanig dat oeverbeschadigingen worden
vermeden; de zuidoostelijke oever onderhoudt de verbinding tussen de
verschillende deelstructuren en dient als wandelstrook van waaruit men
van de vijver kan genieten en waar een uitkijkpunt kan worden voorzien; De
zonering laat ons toe om de op de oever aansluitende terreinen in te richten
overeenkomstig de toegekende functies.
De vijver wordt verbonden met enkele nieuwe natte assen en
oppervlaktestructuren die in het zuidelijke gebiedsdeel worden gecreëerd.
Het betreft een nieuw uit te graven ondiepe vijver in de begraafplaats die
als strooivijver dienst doet en via een moeraszone in verbinding staat met
de huidige vijver. De plek biedt de nodige sereniteit en wordt daarvoor
visueel landschappelijk afgeschermd van de bestaande vijver.

VIJVER - WATERRIJKE BIOTOPEN
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Intieme en serene eilanden, een kader voor
vele vormen van begraven
Het begraafpark krijgt initieel een landschappelijke en gestructureerde
opbouw. De opgehoogde eilanden vormen een heel karakteristiek beeld
en vormen de structuur en identiteit van de nieuwe begraafplaats. Die
wordt naderhand echter doorbroken door elementen uit het natuurgebied
te integreren en natuurlijke ontwikkelingen te combineren met gerichte
aanplantingen. Hierdoor kan een intimistische en natuurlijke/natuurrijke
begraafplaats tot stand komen waar plaats is voor mensen die zich willen
terugtrekken om te mediteren, te bezinnen of zich te laten inspireren
door de omgeving. Daarom wordt ook bijzondere aandacht gegeven
aan bijzondere bomen, zichten en individuele natuurelementen en –
structuren, die waar mogelijk gerelateerd worden aan de begraafplek en
de herdenkingselementen. Tegelijk worden storende elementen uit de
onmiddellijke omgeving verzacht door een passende groene omkadering.
Om een natuurlijke ontwikkeling versneld op gang te brengen kan
de aanleg vervroegd gebeuren zodanig dat spontane vestiging van
soorten mogelijk wordt gemaakt. Door aanplant / inzaai van specifieke
boom- en struiksoorten kan deze (half)natuurlijke ontwikkeling versneld
plaatsvinden. Ook kunnen gericht solitaire bomen en kleine boomgroepen
worden aangeplant. Het natuurlijk karakter ontwikkelt zich over de jaren
heen. Eenmaal de nood er is om de begraafplaats in gebruik te nemen
kunnen binnen het landschappelijk raamwerk de begraafeilanden worden
aangelegd.

De nieuw gecreëerde opgehoogde begraafeilanden situeren zich in een heel
natuurlijk kader dat vertrekt vanuit de natuurzone. Voor de begraafplaats
wordt ingespeeld op de persoonlijke keuze van de overledenen of hun
nabestaanden. Tegenwoordig zijn er meerdere mogelijkheden voor de
begrafenis en herdenking van de doden. Daarom wordt naast de gewone
begraafplaats(en) eveneens voorzien in een strooivijver, een strooiweide,
een bosbegraafplaats, een boomgaardbegraafplaats. Het geheel wordt
omkaderd door een gevarieerde landschapsstructuur waardoor elke
begraaf- en strooiplek een eigen identiteit krijgt. De strooivijver bestaat uit
een kleine, open waterpartij die door een oevervegetatie wordt omringd
met uitsluiting van een langgerekt oeverplatform van waaruit de as wordt
verstrooid; de strooivijver wordt van de grote vijver afgescheiden door
een brede moeraszone; de strooiweide bestaat uit een bloemenweide
met fruitbomen (boomgaard) ; de natuur- of bosbegraafplaats bestaat uit
een halfopen en losse bosstructuur rondom een open bosplek met een
afwisseling van bomen waar rond elke boom meerdere urnen in de grond
kunnen worden gezet; de gewone begraafplaats krijgt een open structuur
met een ijle struikbegroeiing in de randen en met verspreid individuele
bomen en kleine boomgroepen die aansluiten op houtkantachtige
randvegetatie; aansluitend hierop bestaat de mogelijkheid om zogenaamde
“natuurlijke begrafenissen” en “groene uitvaarten” aan te bieden.

BEGRAAFPARK OPZET & STRUCTUUR
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Logische ruimtelijke uitgangspunten

identiteit

Om het nieuwe ceremoniegebouw optimaal te kunnen inpassen in het
nieuwe ruimtelijke kader zijn enkele uitgangspunten vastgelegd:
•
•
•
•
•

De identiteit van het gebouw is afgeleid vanuit de mogelijke relatie tot
het nieuwe landschapspark. In optie A is het gebouw een toegangspoort
tot het achterliggende begraafpark. In optie B begeleid het gebouw
meer de landschappelijke ervaring.

Verkeersbewegingen in het gebied worden zoveel mogelijk beperkt
door het ceremoniegebouw zo dicht mogelijk aan de straatzijde in te
planten.
Het gebouw moet onderdeel uitmaken van het begraafpark om een
serene uitvaart mogelijk te maken waarin het rouwproces niet kan
worden onderbroken door andere activiteiten in het park.
De ruimtelijke kwaliteit van het landschap is dominant, het gebouw
richt zich naar zijn omgeving en stelt zich sober op.
De afstand van het gebouw tot de Kerk en de Dries is best minimaal
zodat steeds een herkenbare en functionele relatie met deze
symbolische plekken en de Knokse gemeenschap behouden blijft.
De zichtsrelatie tussen de Dries en het nieuwe park is essentieel in dit
planopzet en mag niet worden onderbroken.

Alle voorgaande uitgangspunten in acht genomen, blijven twee logische
plekken over om het nieuwe ceremoniegebouw in te planten. De voorkeur
gaat uit naar optie A waarbij een bestaand unieke bedrijfsgebouw/loods
met kenmerkende dakvorm wordt omgevormd tot het ceremoniegebouw.
Het karaktervolle gebouw ligt op een strategische ligging tussen Kerk en
Park. Het kan fungeren als een poortgebouw voor bezoekers en biedt een
weids uitzicht over het begraafpark. Vanuit een duurzaam standpunt en
vanuit kostenefficiënte is de reconversie van een bestaand gebouw de
meest eenvoudige manier om een nieuw ceremoniegebouw op deze plek
te voorzien.
Indien optie A niet haalbaar blijkt, door onwil van de huidige eigenaars,
stellen we een tweede optie voor. Optie B is gesitueerd in de zuidwestelijke
hoek van het park en vormt één ruimtelijk geheel met de groene eilanden.
De plek is nog steeds dicht bij het Knokse centrum en gelegen dicht bij de
straat. De mogelijkheid bestaat om een deel ondergronds te voorzien en
zo te werken met de landschappelijke reliëfverschillen. Het nieuwe gebouw
kan ook fungeren als een buffer tegen de achterliggende serrebouw.

poort tot landschap

B

begeleiding van het landschap

of

A

B

A

landschappelijke begeleiding van het gebouw - crematorium Uitzicht - Eduardo Souto de Moura

Programmatorisch voorstel
Om een correcte inschatting te kunnen maken van de mogelijke grootte
en impact van het gebouw is een programma opgelijst. Dit moet worden
gezien als een eerste aanzet en kan uiteraard nog in overleg met de
opdrachtgevers worden aangepast.
•

kleine ceremoniezaal (20 personen): 65m² bvo

•

grote ceremoniezaal (50 personen): 130m² bvo

•

ceremoniële buitenruimte (50 personen): 150m² bvo

•

koffiezaal (50 personen): 110 bvo

•

voorzieningen (keukens, bergruimtes, etc.): 40m² bvo

•

sanitaire lokalen: 30m² bvo

•

technische lokalen: 20m² bvo

In totaal is circa 400m² bebouwde bruto-vloeroppervlakte nodig voor het
ceremoniegebouw. Om een variatie aan te bieden in soorten ceremonies
stelt het ontwerpteam voor om ook een overdekte buitenruimte te voorzien
als ceremonieruimte met zicht op het omliggende landschap.
Het loodsgebouw in optie A heeft momenteel een vloeroppervlakte van
circa 900m². Deze overmaat kan nuttig worden gebruikt om meerdere
overdekte buitenruimtes en doorsteken te voorzien. Het nieuwe gebouw in
optie A heeft een vloeroppervlakte van circa 500m².

relaties
De positie van het landschap bepaalt de mogelijke relaties ermee en
definieert welke zijdes van het gebouw contacten kunnen leggen met
de omgeving. Terwijl in optie A de relaties in de langse zijde zullen
primeren, kan in optie B voornamelijk op de kop van het gebouw een
landschapelijke ervaring worden gemaakt.
kopse relaties

langse relaties

of

A

B

creatie van langse relaties met de omgeving- The Funeral Home - Batlle i Roig arquitectos

buffer tussen leven en stilte
Door het gebouw langs de straatzijde te plaatsen houdt het alle
verkeersbewegingen en noodzakelijke functionele diensten uit het
beeld van de ceremoniële ruimtes en het serene begraafpark.

zuidelijke toegang

oostelijke toegang

of

A

B

P
P
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gebouw als buffer tussen logistiek en beleving -Islamic Cemetery - Bernardo Bader architects
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continue sobere gebouwenschil

werken met lokale materialen

Een continue schil is het dominante architecturale element dat
soberheid garandeert en het gebouw tot een geheel maakt. In optie A
wordt dit bekomen door de sheddakstructuur te behouden. In optie B
wordt ingezet op een architecturale schil uit één materiaal.

De streek wordt gekenmerkt door kleiputten en de bijhorende
steenbakkerijen. Het bestaande gebouw in optie A is reeds uit
bakstenen en dakpannen opgebouwd. Ook voor het nieuwe gebouw in
optie B gaat de voorkeur uit naar een sobere baksteenarchitectuur met
architecturale elementen.

kenmerkende dakstructuur

A

of

doorlopende schil

B
reconversie van een bedrijfshal tot een museum - Museum De Pont - Crouwel en Löhmann

architecturale diversiteit met bakstenen - Barak Architecten

overdekte buitenruimtes

landschappelijke inpassing

De positie van de overdekte buitenruimtes ligt in beide opties onder de
dakstructuur. Het landschap wordt als het ware binnengetrokken tot in
het gebouw.

De landschappelijke inpassing voor het ceremoniegebouw is van belang
om het nieuwe park te laten primeren. Optie A is een gebouwtype die
bij wijze van spreken vergroeid is met de context. Bij optie B bestaat de
mogelijk om het park overheen het gebouw te laten lopen.

onder sheddakstructuur

onder gebouwschil

streekeigen gebouwtype

A

of
of

A

B

landschappelijk dak

B
reconversie fabriek tot half overdekte tuin - hoofdkantoor - Robbrecht en Daem Architecten

landschappelijke inbedding van het gebouw - crematorium Uitzicht - Eduardo Souto de Moura

moduleerbaarheid en efficiënt bouwen

transparantie in de gevel

Kostenefficïent bouwen is mogelijk door reconversie van een bestaand
gebouw of een moduleerbare maatvoering in het nieuwe gebouw. In
optie A kunnen boxen worden toegevoegd onder de sheddakstructuur
naargelang het gewenste programma. Door te werken met
prefabelementen kan op eenvoudige wijze een sobere en rendabele
architectuur worden bekomen in optie B.

Transparantie naar het begraafpark kan worden bekomen door ofwel
zoals in optie A op bepaalde plekken de gevels open te werken of in
optie B strategische gevelopeningen te plaatsen.

toevoegen van functionele boxen

A

A

of

of

B
toevoeging van functionele boxen in een bestaande hal - Vleeshal Gent - Coussée en Gooris

BEGRAAFPARK BEBOUWDE STRUCTUUR

openwerken van gevels

moduleerbaarheid

B

strategische gevelopeningen

subtiele transparantie in de gevel -Chapel of Rest - Schönaich
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Sport als onderdeel van het park
Een voetbalterrein moet aan bepaalde technische voorwaarden voldoen.
Vanuit een heel eigen logica past het zich perfect in het globale beeld in.
De positie van de velden blijft nagenoeg ongewijzigd. We opteren ervoor
meer oefenruimte te creëren aan de zijde van het park. Dit sluit echter niet
uit dat met de omgeving ervan creatief kan worden omgesprongen zodanig
dat een verweving met de omgeving mogelijk wordt. Het biedt tevens
een aantal bijkomende sportstimulansen zoals het gebruik van (een deel
van) het achterliggende of aangrenzende gebied voor lopen en specifieke
oefeningen.
Eventuele extra oefenterreinen kunnen ten noorden van de voetbalvelden
worden ingeplant, in de speelzone. Extra aandacht is hierbij nodig om de
ondergrondse vervuiling niet te verstoren om uitloging te vermijden. De
mogelijkheid van een kunstgrasveld op plaats van het bestaande eerste
veld is in het kader van optimaal ruimtegebruik en optimale benutting een
mee te nemen variant.
De aanwezige groenelementen, zoals de knotbomenrij, worden maximaal
ingezet om het terrein landschappelijk in te kaderen maar andere, zoals de
Italiaanse populierenrij vlak bij de bestaande vijver worden beter vervangen
door gebiedseigen groen. Aanvullende beplantingen moeten de strakke
randstructuren doorbreken zonder dat ze hun functionaliteit verliezen.
Landschappelijk storende elementen worden weggewerkt door ze te
omgeven dan wel geheel of gedeeltelijk te vervangen door hout- en
vegetatiestructuren die aansluiten op het aangrenzende landschap.
Ze verbergen niet alleen opvallende elementen maar vervagen tevens
de terreingrenzen en bieden tegelijk een landschap-esthetische en/of
ecologische meerwaarde. Voorbestemd voor landschappelijke inpassing
zijn o.m. de (hoge) omheiningen en de gebouwen maar evenzeer de
randinfrastructuur zoals de parking.
De sportcluster maakt door middel van een aantal heel eenvoudige
aanpassingen wezenlijk onderdeel uit van het Lettenhofpark. De uitwerking
ervan is heel flexibel en zal met de club doorsproken worden. Zo zijn de
eventuele uitbreiding / vernieuwing van de kantine met kleedkamers een
mogelijke pistes die van bij aanvang kunnen worden meegenomen. Lichte
verschuivingen binnen het voorgestelde landschappelijk kader hebben
geen invloed op de algemene structuur en gewenst landschappelijk beeld.

SPORT
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Een avontuurlijk speellint
Voor de speelzone wordt geopteerd voor een tweeledige speelzone
waarvan de delen visueel gescheiden worden door een bestaande
houtkant en naastliggende sloot die allebei in de speelzone betrokken
worden. Het zuidelijke deel krijgt een meer formele vormgeving terwijl
het noordelijke deel grotendeels wordt opgehangen aan natuurlijke
spelelementen. De formele en informele speelzone worden met elkaar
verweven door enkele natuurlijke spelelementen in de formele speelzone
op te nemen evenals door een non-conformistische opbouw van de
formele speelzone. De toegang tot het speelterrein sluit enerzijds aan op
de woonwijk en anderzijds op de sportvelden. Structurele spelelementen
kunnen worden doorgetrokken tot aan de voetbalvelden. Enkele daarvan
kunnen zelfs dienen om de behendigheid van de voetballers te kunnen
inoefenen (bv. gatenwand). Tegelijk worden andere functionele elementen
in de spelstructuur meegenomen. Zo voorziet de hoge groenomheining in
een klimgedeelte.
Voor de inrichting van de natuurspeelzone wordt gebruik gemaakt van
natuurlijke materialen hoofdzakelijk uit hout. Ze moeten kinderen aanzetten
tot spelen. Ze dienen m.a.w. het speelgedrag aan te moedigen en reiken
elementen aan voor eigen creativiteit (bv. hout voor kampenbouw). Ze
hebben tevens een avontuurlijke uitstraling. Om die reden wordt ook de
naastliggende sloot – na een op kinderen aangepaste inrichting ervan
– in de spelstructuur betrokken en worden voor toekomstige generaties
klimbomen aangeplant.
De natuurspeelzone kan desgewenst verder uitwaaieren naar het
natuurgebied. We doen daarom nog geen uitspraak over de totale
oppervlakte. Door het structuurgericht maaien van loopgangen en
speelplekken in de vegetatie kunnen delen van het natuurgebied voor
kinderen maar evenzeer voor wandelaars aantrekkelijk worden gemaakt
en in activiteiten betrokken worden.

RECREATIE & SPEL
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omschrijving

eenheid hoeveelheid

eenheidsprijs

Globale kostenraming

totaal

400 Voorbereidende werken
ruimen zwerfvuil
uitzetting
inrichting terrein
opbraak constructies
afbraak meubilair
bomen te vellen
beplanting te verwijderen (struiken)
beplanting te verwijderen (kruidachtigen)

TP
TP
TP
m
TP
st
TP
TP

1
1
1
1
1
40
1
1

5.000,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €
0,00 €
1.500,00 €
90,00 €
7.500,00 €
5.000,00 €

5.000 €
10.000 €
30.000 €
0€
1.500 €
3.600 €
7.500 €
5.000 €

grondverzet_talud herbruik grond ( incl uitgraving strooivijver
grondverzet_aan te voeren
totaal

m³
m³

4.500
2.000

10,00 €
12,00 €

45.000 €
24.000 €
131.600 €

De hiernaast afgebeelde tabel geeft een eerste globale inschatting van
de kosten weer om het landschappelijke raamwerk inclusief paden en
constructies (eventueel gefaseerd) te realiseren. Deze raming is exclusief
de realisatie van de grafconstructies zelf.

600 Verhardingen
betonverharding, incl bekisting, voegen (paden 3 m breed)
betonverharding, incl bekisting, voegen (Agora)
halfverharding parkeilanden
herstellen aansluitingen bestaande verhardingen
overige ( pleinbestrating voor ceremoniegebouw)
totaal

m²
m²
m²
TP
m²

2.070
3.400
1.030
1
200

68,00
68,00
45,00
3000,00
90,00

140.760,00
231.200,00
46.350,00
3.000,00
18.000,00
439.310,00

m
st

1.000
40

25,00
600,00

25.000,00
24.000,00
49.000,00

m
m
st
m

20
22
15
0

350,00
350,00
15000,00
0,00

7.140,00
7.700,00
225.000,00
0,00
239.840,00

m
TP
st
st

500
1
20
1

15,00
90000,00
2500,00
15000,00

7.500,00
90.000,00
50.000,00
15.000,00
162.500,00

TP

1

2500,00

4. ruimte voor water
Het zoveel mogelijk beperken van verharding is een uitgangshouding. De
zone tussen de begraafeilanden wordt volledig ingezet voor waterinfiltratie
en –retentie. Vertraagde afvoer via hetzelfde systeem is steeds mogelijk.
Door het wateroppervlakte (grachten, vijvers, ed.) maximaal te houden, is
maximale verdamping mogelijk.

2.500,00
2.500,00

1100 Groenvoorzieningen
bomen, hoogstammen
bomen, meerstammigen
bomen boomgaard
beplanting, gemengde bosgoed, voor groensingels
bloemenweides
totaal

st
st
st
m²
m²

20
30
35
1.488
6.000

250,00
150,00
150,00
10,00
6,00

5. mobiliteit /bebouwing
De bestaande voorzieningen voor voetgangers en fietsers worden
versterkt. De doorwaadbaarheid vanuit het omliggende weefsel wordt
geoptimaliseerd waardoor er een nauwe aanhaking mee ontstaat. Het
ontdubbelen van de Avelgemstraat en het creëren van een duidelijke poort
voor Knokke beklemtonen het verblijfskarakter van Knokke-centrum.
De autotoegankelijkheid beperkt zich tot de randen. Het ceremoniegebouw
en de sportvelden zijn voor gemotoriseerd verkeer direct gekoppeld aan de
Avelgemstraat.
Zoveel als mogelijk worden voor gevraagd bebouwd programma onderzocht
hoe bestaande gebouwen ingezet kunnen worden.

5.000,00
4.500,00
5.250,00
14.880,00
36.000,00
65.630,00
109.038,00

Diverse 10% (onvoorzien)
totaal excl.btw
btw 21%

1.199.418,00
251.877,78

Totaal incl, btw
prijs per vierkante meter, inclusief btw

1.451.295,78
10,00

Deze uitgangspunten zijn belangrijk in het maken van de gepaste
ontwerpkeuzes. Zonder echt antwoorden te bieden, helpen ze het
ontwerpteam na te denken over verschillende aspecten van duurzaamheid.

3. ruimte voor natuur:
Door de aanwezige natuurwaarden optimaal aan te wenden in het volledige
gebied krijgen we een optimale ecologische diversiteit die op schaal van
Zwevegem een meerwaarde kan betekenen. Het fijnmazige netwerk sluit
aan op grotere structuren die betekenis krijgen hun natuurwaarden.

1000 signalisatie
werfsignalisatie
totaal

Conform het op pagina 20 opgenomen plan van aanpak voorziet dit team
een doorlooptijd van 7 maanden studiewerk. Hiervoor wordt een studiekost
geraamd van 45.000 euro exclusief BTW.

2. flexibiliteit
We zetten in op een landschappelijk raamwerk waarbinnen de ontwikkeling
op maat van Zwevegem kan groeien. Het ontwerp is bijgevolg zeer
flexibel in te zetten en aanpasbaar in functie van de vraag. Het is tevens
heel eenvoudig faseerbaar in tijd zonder de gemeente vast te zetten met
buitensporige kosten.

900 Allerhande werken
sleuf nutsleidingen
speeltoestellen
verlichting, verlichtingspalen 4,5 m
accentverlichting
totaal

Honorarium

biodiversiteit: bescherm en herstel de ecologische diversiteit, de gezondheid
en functionaliteit
bronnen: optimaliseer gebruik, zeker de niet herbruikbare bronnen
vervuiling: beperk vervuiling van de grond, de lucht en het water
levenskwaliteit: verbeter de gezondheid, de veiligheid en het comfort van
de gebruikers

1. contextuele invulling
Mensen vereenzelvigen zich graag met iets wat ze mooi vinden. Ook dat is
duurzaam. In essentie is dit een belangrijke voorwaarde tot het bekomen
van een identiteit. Vanuit duurzaamheidsoogpunt schenkt het ontwerp
dan ook voldoende aandacht aan de esthetiek. Mooi alleen is echter niet
voldoende. We spelen in op welbepaalde plaatsen, plaatselijke noden
vragen om specifieke inrichtingen.

800 Lijnvormige elementen
zitbanken, entree ceremoniegebouw
betonelementen zitbanken, parkeilanden
bruggetjes
overige
totaal

Doorheen de jarenlange ervaring heeft het ontwerpteam zich een aantal
basisuitgangspunten aangemeten waaraan elk project getoetst wordt.
Duurzaamheid vormt een vanzelfsprekend onderdeel van de ontwerp- en
uitvoeringsopdracht en wordt benaderd op een holistische en integrale
wijze. In elke fase van het project wordt met verschillende disciplines
samengewerkt om de globale duurzaamheid te garanderen. Het betreft een
geïntegreerd projectproces met aandacht voor:

Duurzaamheid is een ruim begrip. In die zin is het steeds noodzakelijk
dit ruim interpretatieve uitgangspunt te concretiseren tot realistische
doelstellingen die gerelateerd zijn met de ontwerpopgave. Aan de hand
van zes duurzaamheidsthema’s zal worden aangetoond hoe voorliggend
ontwerp invulling geeft aan deze opgave:

700 Riolering
drainagebuis
uitstroomvoorzieningen drainage (leveren en plaatsen)
totaal

Duurzaamheid

6. onderhoud en beheer
Doordat reeds bij aanvang van de ontwerpopdracht rekening is gehouden
met de beheer(s)baarheid, resulteert dit quasi automatisch in een
aanzienlijke reductie van de intensiteit van het onderhoud.

totaal excl. verschuiving sportvelden en ontwerp ceremoniegebouw
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stap 1: quickscan bestaande
toestand

In deze offertebundel is reeds een voorstel tot landschappelijke strategie opgenomen.
Verder bouwend op deze strategie poogt het ontwerpteam in deze tweede stap eventuele
bijsturingen uit te werken om op deze wijze tot een gedragen strategie te evolueren. Dit
draagvlak ontstaat door overleg met talrijke actoren zoals de sportclubs, de omwonenden,
de diverse overheidsdiensten.
Deze ontwerpstrategie is een belangrijke kapstok om de verdere uitwerking van de
ontwerpschetsen te kunnen ontwikkelen. Omdat deze strategie de basis vormt van de
vervolgstappen, voorziet dit team een goedkeuring door de stuurgroep alvorens het proces
verder te zetten. De stuurgroep bestaat in hoofdzaak uit het college van burgemeester en
schepenen aangevuld met afgevaardigden uit het projectteam.

stap 2: landschappelijke
strategie

Alle bovenstaande onderdelen zijn opgenomen binnen het forfaitaire onderdeel van deze
offerte. De stappen 6 en 7 zijn stappen die het goedgekeurde inrichtingsplan tot effectieve
uitvoering moeten brengen. Hierbij start stap 6 met de begeleiding van het stadsbestuur tot
het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. De opmaak van dit dossier omvat
de volledige stap 6 en is geen onderdeel van de opmaak van het inrichtingsplan. Hiervoor
is binnen deze offerte dan ook een bijkomende kosteninschatting gemaakt.

De laatste stap in het streven naar het landschapspark omvat de effectieve realisatie op
het terrein. Dit onderdeel valt niet binnen de forfaitaire vergoedingsvorm maar via een
procestuele vergoeding. Dit ontwerpteam wenst voor de opgegeven percentage van het
uitvoeringsbedrag de uitvoering opvolgen volgens de haalbare fasering binnen stap 5.

PLAN VAN AANPAK

alle

maand 2

communicatiemoment 01 (aftasten verwachtingen met actoren)

projectleiding 02
stuurgroep 01

stap 3: het wensbeeld,
de doelstellingen en de
schetsontwerpen

maand 3-5

projectleiding 03

projectleiding 04

stap 4: inrichtingsplan +
kostenraming

stap 5: opmaak eindnota
inrichtingsplan

maand 6

projectleiding 05

maand 7

Deze laatste stap binnen het ontwerpproces voorziet de opmaak van een eindnota. Dit
document vormt de neerslag van het gevoerde ontwerpproces. Het werkt de inhoud van
de prensentatie uit de eerste vier stappen verder uit, voorziet het beeldmateriaal van
tekstuele ondersteuning en balt het samen in een aantrekkelijk bundel.

van

projectleiding 06

stuurgroep 02

stap 6: vergunningentraject
maand 8-11

Met de resultaten uit het ontwerpend onderzoek assembleert deze stap een samenhangend
inrichtingsplan waarin een verdere detaillering inzake beeldkwaliteit en materiaalgebruik
alsook beheersmaatregelen worden opgenomen.
Een tweede belangrijk element binnen deze fase omvat een globale kosteninschatting
alsook een ontwikkelingsstrategie. Dit betekent concreet dat het ontwerpteam in
samenwerking met het gemeentebestuur op zoek gaat om een haalbare fasering voorop
te stellen.

gunning van de opdracht, aanreiken
en vastleggen randvoorwaarde
projectleiding 01 (startvergadering)

stap 7: opmaak
uitvoeringsdossier

maand 12-14

Eénmaal de ontwerpstrategie scherp is gesteld gaat het ontwerpteam in samenwerking met
de gemeentediensten op zoek naar een programmatorische, en ruimtelijk landschappelijke
invulling van de strategie op het terrein. ook hieromtrent is in deze offerte reeds een aanzet
opgenomen. Na het vinden van een ruimtelijk-functioneel evenwicht, formuleert deze fase
de doelstellingen inzake beheer, expansie, samenhang, medegebruik, enz.
In een tweed fase van deze derder stap ontstaat vanuit een samengaan tussen strategie
en doelstellingen ontwerpende onderzoeken. Het zijn schetsontwerpen waar de ruimtelijke
samenhang en verschijningsvorm in beeld wordt gebracht. Deze fase tast de ruimtelijke
mogelijkheden af alsook de haalbaarheid inzake eventuele verwerving, realisatie en
subsidiëring.Deze derde stap is het meest omvangrijke onderdeel van de studie en is
volbracht wanneer het stadsbestuur voldoende ontwerpend onderzoeksmateriaal heeft
om knopen door te hakken en een finaal inrichtingsplan kan worden opgemaakt.

maand 1

Binnen deze eerste stap van de studie, verzamelt het ontwerpteam de nodige typerende
kenmerken en aspecten van de site. Dit studieonderdeel gaat op zoek naar het DNA
van de site en zijn omgeving. Uiteraard vertrek dit onderdeel van de reeds aanwezige
informatie waarvan reeds veel binnen het bestek van deze studie is opgenomen.
Dit ontwerpteam ziet deze snelle inventarisatie niet als een doel op zich maar als een
essentieële vertrekbasis om op een gefundeerde manier tot een ontwerpstrategie te
kunnen komen. Het overlegmoment met de projectleiding wordt aanzien als het dagelijks
bestuur van de opdracht. Daarin zetelen naast het ontwerpteam afgevaardigden van de
diensten van de gemeente.
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