
VISIE VERKAVELING PUTTENE - MAARKEDAL 

Lezing plek 
 

• De aanwezigheid van de kronkelende laaggelegen Nederaalbeek, het globale groene karakter van de  omgeving en de 
aanwezigheid van een bos aan de oostzijde, hogerop gelegen 

• De ontsluiting van dit gebied via Puttene 
• De sterke helling van de omgeving ten oosten van het terrein, een breuklijn begrenst als het ware het terrein 
• De aanwezigheid van het nieuwe WZC van het OCMW. 
• De nabijheid van het historische centrum (de doorwaadbaarheid van het terrein en de verbinding …). 
• De aanwezigheid van de sociale huisvesting met zijn platte daken als belangrijke verschijningsvorm. 
• Het terrein ligt in signaalgebied BOS_13 (integraal waterbeleid) waar we leren dat het gaat over een risicogebied voor 

overstromingen, met weinig infiltratiemogelijkheid. 
• Het belang van het nemen van goede maatregelen tegen wateroverlastproblematiek dient meegenomen in het ontwerp. 

Ambitie 
De ambitie is een duurzame woonontwikkeling, goed ingepast in Etikhove. Een wijk van de toekomst inzake mobiliteit, energie, 
kindvriendelijkheid, natuurgerichtheid en woontypologie. Prima woonkwaliteit maar ook een uitstekende omgevingskwaliteit. Met een 
centraal dorpspark als meerwaarde voor de omgeving. 
We willen samen met opdrachtgever –gemeente Maarkedal– en de gemeentelijke diensten een gerichte aanpak om samen deze wijk 
van de toekomst te realiseren. 
Duurzaamheid wordt breed ingezet als een sturend uitgangspunt tijdens het ontwerpend onderzoek. Het wordt een ‘en’ ‘en’ verhaal 
waar gekozen wordt voor betaalbaarheid, leefbaarheid, woonkwaliteit, kindvriendelijkheid en realisme.  
Door het inzetten van de specifieke ervaring van het ontwerpteam kan er in de toekomst op deze plek een kindvriendelijke, groene wijk 
ontwikkeld worden waar de auto minder aanwezig is en er ruimte is voor spelen, samen tuinieren, rustig op een bankje zitten …., 
kortom voor het kleine ontmoeten. Dankzij de inrichting worden de bewoners uitgenodigd om de buitenruimte meer gemeenschappelijk 
te benutten. 

Inplanting en inrichting 
visie 

• Er wordt gekozen voor betaalbare woningen waarbij veel aandacht gaat naar grondprijs en bouwkost. 
• Wooncluster verankeren met zijn omgeving: OCMW, speelbos, het aanpalende landschap 
• Uitgangspunten Kindvriendelijke wijk 
• Groen- en waterstructuur vormt een belangrijk element: behoud bestaand reliëf, opvang van hellingwater en drainagewater en 

bovengronds speels afvoeren 
• Een goede ontsluiting vooral voor fietsers, voetgangers 
• De wagens gegroepeerd parkeren zodat er een grote autovrije gemeenschappelijke tuin ontstaat  
• Een groene piazza als scharnier tussen bestaande landschap/zone  en nieuwe wijk met ruimte voor speelnatuur (speelheuvels 

valleitjes, wilgenhutten, boomstammen, ..), picknicken, spelprikkels, …. De groene piazza loopt over de Puttene heen. Ideaal 
zou zijn mocht hier een licht verhoogd plateau als signaal aangelegd worden. 

• Meergezinswoningen en woningen met tuin, groepswoningen opnemen binnen een totaalbeeld van de wooncluster 
• Doorwaadbaarheid van de nieuwe verkaveling! In het project zorgen we voor een binding met de omgeving , een pad achter de 

woningen naar de Onderbossenaarstraat, een pad achter de woningen richting kern Etikhove, een verbinding van de beek 
(brugje over beek t.h.v. dwarse woningen door project naar het hoger gelegen bos) en een verbinding naar de beek via de 
groene ontworpen ruimte naast het WZC. 

 
voetafdruk verminderen 
 
 
 

 
Speel- en leefstraten Vauban (Freiburg) 
 
 
 

 
Groene fietsgordel Brugge – Pierlepont – 
spelprikkels, Fris in het landschap 



Ontwerpprincipes woningen 
visie 

• Het bouwen van enkele éénduidige woonvolumes met een klare organisatie. 
• Compacte woonvolumes ontwerpen, volgens de principes van duurzaam bouwen en met een interessante oost-west oriëntatie. 
• Streven naar een zo groen mogelijke verkaveling, geïntegreerd in zijn omgeving: beperken van de verharding en daarom 

concentratie van het parkeren (1 toegang met een parkeerhaven) op één plaats. Laden en lossen en kortparkeren moet 
mogelijk blijven maar ontmoedigd worden. 

• Keuze voor een groendak – positief voor de belangrijke buffering van water en tevens voor een geïntegreerd uitzicht van 
hogerop (sterke helling omgeving). De wijk laten opgaan in zijn omgeving! 

• Beperkte densiteit (18/22 nieuwe woningen) gezien de landelijke omgeving. 
• Woningen met elk hun eigen kleine privétuin. 
• Architectuur voorzien i.f.v. klimplanten 
• Het ontwerp streeft naar eenvoud en variatie. 
• Het woningtype die het meest voorkomt is een doorzonwoning met een optimale oost-west oriëntatie. 
• De helling van het terrein op zich geeft aanleiding tot verschillende types. 
• Woningen met verdieping (omvatten twee of drie slaapkamers), woningen met  tuin op 1ste verdieping (tegen helling 

oostzijde, eveneens met twee, drie of mogelijk vier slaapkamers), kangoeroe woningen met gelijkvloerse zorgwoning. In de 
grote woningen aan de oostzijde kan de slaapkamer op gelijkvloers eveneens een hobby- of bureauruimte zijn. 

• De variatie zit hem soms in het “uithalen van het volume”- op het gelijkvloers en / of de verdieping. Deze variaties geven 
identiteit, eigenheid en soepelheid van gebruik aan elke woning. 

• Iedere woning beschikt over een eigen private buitenruimte, tuin met de nodige privacy. 
• De woningen hebben een duidelijke structuur, beschikken over een goede geleding van de units en hebben een rationele 

opbouw zonder hoge kosten voor de structuur. 

Natuurlijk milieu: groen-blauwe structuur 
visie 

• Bestaande reliëf als basis, zacht reliëf behouden binnen de tuinzone 
• Het achterliggende landschap met het bos blijft voelbaar 
• Groenzone en parkaanleg volgens de principes van ‘Harmonisch Park- en Groenbeheer’ met gradiënten van intensief naar 

extensief 
• Sterke gebundelde groenstructuur (De groene piazza en omgeving): als scharnierplek 
• Forse groenstructuur met bomen op het plein aan beide zijden van Puttene als signaal voor de automobilist 
• Kindvriendelijke wijk linken aan speelweefsel en speelbos via verhoogd plateau in Puttene 
• Tussen de woningen: gedeelde moestuin en zones met wilde bloemen en sneukelstruiken als privacy rand naar de woningen 

toe. 
• Bij voorkeur gebruik van inheemse soorten, insectenvriendelijke vegetaties. 
• Extensief beheer 
• Medebeheer met bewoners 

Slimme mobiliteit  
visie 

• De woonzone is autoluw: toegang direct naar gebundelde parking 
• Standplaats voor autodelen valt te overwegen 
• Resterende zone is voor de wandelaar, fietser en het spelende kind, ….  
• fietsenstallingen gegroepeerd en zo dicht als mogelijk bij de woning. Één fietsenstalling zou deels als fietsatelier kunnen dienen 
• brandweercirculatie via gefundeerd gazon langsheen de woningen 

 

 
samen tuinieren- buurtmoestuin Nieuwland –
Fris in het Landschap 
 
 
 

 
speelse goot– Malpertuus Gent 
 
 
 

 
gesloten grondbalans speelheuvels - herbruik 
dallen voor keermuur – Alveringem  



Water: waterstructuur en opvang regenwater 
visie 

• Water als structurele drager: een speelgoot vertrekkende vanuit De Bron vangt 
het hellingwater op en de drainages en voert dit naar het bufferbekken. 

• Ruimte voor water: natuurbeleving, speels, integraal waterbeheer (buffer, wadi, 
vijver…) 

• Hemelwater via greppels/grachten/wadi i.p.v. rioleringen 
• Collectieve regenwateropslag 
• Hergebruik grijswater 
• Waterzuinige gebouwen 
• Wegenis en pleintjes bovengronds laten afwateren naar wadi: vertraagd 

infiltreren 
 

Grondstoffen en producten  
visie 

• Gesloten grondbalans: optie onderzoeken of het mogelijk is om afgegraven 
gronden in publieke speelzone te herbruiken voor de aanleg van speelheuvels 

• Zoveel mogelijk gebruik van gerecycleerde materialen 
• Gebruik maken van minstens 80% materialen met een NIBE-score van beter of 

gelijk aan 3 voor de inrichting van het openbaar domein en de op te richten 
woningen. 

• Materialen worden verwerkt volgens het principe Cradle-to-Cradle. 
• Er wordt gewerkt met materialen geproduceerd binnen een straal van 50 km van 

de duurzame ontwikkeling. 
• De gebruikte materialen zijn emissiearm (VOC’s) 

Energie 
visie 

• Het bouwen van woningen met een aangenaam en gezond leefcomfort in 
combinatie met de laagst mogelijke impact op onze onmiddellijke leefomgeving. 

• Compacte gebouwen (compacte en gestapelde woontypologieën leveren tot 45% 
energie-efficiëntie op ten opzichte van vrijstaande woningen) 

• Doorzontypologie (oost-west / zuidgericht) 
• Energieprestatiepeil woningen E48, energiebehoefte voor verwarmen of koelen is 

lager dan of gelijk aan 15 kWh/m²/jaar, luchtdichtheid van de woningen is kleiner 
dan of gelijk aan 0.6 volumeluchtwisselingen per uur bij 50 Pa over- of 
onderdruk. 

• Invulling energiebehoefte met minstens 25% hernieuwbaar.  
• Collectieve energievoorzieningen door middel van grondgekoppelde 

warmtepompen en zonne-energiesystemen mogelijks in samenwerking met een 
ESCO-partij te realiseren. 

  
Picknicken in natuurrijk landschap – Neerland, 
Fris in het landschap - Grontmij 

aanplant sneukelstruiken: Hazelnotenjacht 
Prettige Wildernis – Fris in het landschap 

 
 

Rustige zitplekjes in wooncluster - Lyon klimplanten Amsterdam 
  

  
zitrand Park Gainsbourg Parijs 
 

Gazon ovalen tussen hooilandzones (inzaai 
bloemenmengsel) –Prettige Wildernis  - Fris in 
het landschap 

 


