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1. OPDRACHT

De opdracht vraagt om de combinatie van een pendelparking en de ontwikkeling van een groen 
gebied op hetzelfde terrein. Beide inrichtingen zouden elkaar moeten versterken. De parking 
correspondeert met een relatief beperkte bezetting van het terrein.

Terrein: 25.540m² of 2,5ha.

Pendelparking: 80 wagens – de te reserveren oppervlakte voor deze inrichting is 80PP x 25m²/PP of 
ca. 2.000m², hetzij ongeveer 8% van de terreinoppervlakte.

De combinatie van beide programma’s is consistent met het gegeven dat het terrein aansluit op 
belangrijke verkeersinfrastructuur (E40 en N50g), en tegelijk deel uitmaakt van een gebied van 
kasteelparken dat gekenmerkt is door een structuur van dreven, open velden en bossen.

Het provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk structuurplan stellen het behoud en de versterking 
van het dambordpatroon van bossen en dreven in het gebied voorop. Over het gebied zal een 
toeristisch-recreatief netwerk worden uitgebouwd. Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘afbakening 
regionaalstedelijk gebied Brugge’ stelt daarbij een duidelijke accenten:

	 •	Hoofdbestemming	=	bosgebied.

	 •	Recreatief	medegebruik	=	ondergeschikte	nevenfunctie.

	 •	Carpoolingparking	is	toegestaan	met	een	maximum	van	30%		
    terreinbezetting, of 7.500m² (plaats voor maximum 300 wagens).

	 •	Vorming	van	een	kwaliteitsvolle	publieke	ruimte.

	 •	Behoud	en	integratie	van	de	erfgoedwaarde	verbonden	aan	de	
    aanwezigheid van dreven.

	 •	Behoud	van	waterbergend	vermogen.

De realisatie van de hoofdbestemming – een bos - neemt veel tijd in beslag. Een bos komt pas na 
een periode van 30 à 50 jaar tot maturiteit. Het maken van een bos vraagt dan ook om een lang 
aangehouden ontwikkelingslogica. De opname van de nevenfuncties parking en recreatie mag 
de logica van deze ontwikkeling niet doorkruisen. De aanplantingstructuur en het beheersysteem 
van het bos stellen we daarom voorop als het structurerende onderlaag van het ontwerp. Het 
beplantingsrooster	zal	over	deze	lange	periode	geleidelijk	worden	uitgedund	en	specifieke	
gebruiksmogelijkheden genereren. 

Het ontwerp wordt dus bedacht vanuit de ontwikkelingslogica van het bos. 
De plaats en de figuur van de andere uitrustingen worden afgeleid van de 
bebossingstructuur, van het systeem van de bosaanplanting en het bosbeheer.
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2. RANDVOORWAARDEN VAN HET ONTWERP

Recreatie: Het ontwerp dient te anticiperen op een recreatief gebruik dat pas ten volle tot 
ontwikkeling zal komen wanneer het toeristisch-recreatief netwerk effectief zal worden uitgebouwd, 
een publieke ontsluiting van de dreven en kasteeldomeinen zal worden gerealiseerd, en mogelijks 
een	fiets-	en	wandeloverbrugging	van	de	snelweg	zal	worden	voorzien.	In	dit	verband	wordt	
gemikt op de uitbouw van een knooppunt dat de overstap tussen de verschillende verkeersmodi 
regelt en accommodeert: een uitrusting die zich inpast in de vooropgestelde structuur van de 
bosontwikkeling.

Pendelparking:	De	behoefte	aan	parkeerplaatsen	kan	met	de	tijd	evolueren.	In	principe	kan	een	
uitbreiding van de parking worden toegestaan tot 30% van 2,5 ha, hetzij 7.500m² of een maximum 
van	300	parkeerplaatsen	(25m²/PP	x	300PP	=	7.500m²).	Dit	zou	allicht	de	draagkracht	van	het	bos	
overstijgen.	We	zoeken	naar	een	uitbreidbare	parkeerconfiguratie	die	zich	in	de	bebossingstructuur	
integreert en stellen de maximale parkeercapaciteit vast vanuit deze logica.

Openbaar gebied en Erfgoedwaarde: De openbare ruimte die door de aanwezigheid van de 
parking wordt gegenereerd kan worden aangewend om het aanwezige dreeffragment te ontsluiten 
en	duidelijker	zichtbaar	te	maken.	Algemeen	dient	de	bosontwikkeling	en	de	figuur	van	de	parking	
aan te sluiten op de aanwezige, historisch gegroeide landschappelijke structuur. Het ontwerp kan 
de sterke gerichtheid van het drevensysteem voortzetten over het terrein. De open plek van de 
pendelparking kan in analogie aan de bestaande, omzoomde open veldgebieden in de omgeving 
worden opgevat.

Waterbergend vermogen: De matig natte zandgrond die men op het terrein aantreft, leent zich tot 
de bosontwikkeling. Het systeem van grachten dat het terrein doorkruist moet worden gehandhaafd 
en kan desgevallend worden uitgebreid. De noodzakelijke verhardingen dienen zo veel mogelijk te 
worden beperkt en waterdoorlatend te worden uitgevoerd.

kasteelfietsroute systeem van drevenbosareaal W-Sdh:  matig natte lemige zandbodem met verbrokkeld ijzer Humus B horizontopen plekken



3. STRUCTUUR VAN HET BOS

Drie assen genereren een raster voor de bosaanplant:

	 •	As aanwezig fragment eikendreef Gruuthuysekasteel.

	 •	As Kappellestraat.

	 •	As haaks op de Kappellestraat aangegeven door secundaire beukendreef.

De mazen van het raster worden gesteld op 2,5m x 2,7m.

Het raster wordt op basis van volgende ratio opgebouwd: 

Parallel met de as van het ‘fragment eikendreef wordt een raster uitgezet van 10m30 bij 9m90. Op 
dat raster wordt het mengingstype eik en berk alternerend uitgezet. 

In	het	verlengde	van	de	‘beukendreef’	en	parallel	aan	de	Kappellestraat	wordt	een	raster	van	17m10	
bij 5m40 uitgezet met het mengingstype beuk en es. Dit laatste raster wordt verdicht tot 5m40 bij 
4m30 en ingeplant met de bijmenging hagebeuk, tamme kastanje en zwarte els. 

Een	verdere	verfijning	van	het	raster	tot	2m50	bij	2m70	laat	toe	om	een	onderbeplanting	te	voorzien.	
Deze laat toe om te reageren op bijzondere randvoorwaarden zoals de aanwezigheid van een gracht, 
een bosrand of de straatrand. - De onderbeplanting van krent, hazelaar, meidoorn, inlandse kers, 
veldesdoorn, Gelderse roos en kardinaalsmuts verhoogt de belevingswaarde van het bos en helpt de 
dichtheid te realiseren die noodzakelijk is tijdens de eerste groeifase.

 Uiteindelijk levert het planschema een gemengd loofbos op.
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Ze1 zwarte els (Alnus glutinosa)

onderbeplanting

   - krent (Amelanchier laevis)
   - hazelaar (Corylus	avellana)
   - meidoorn (Crataegus	monogyna)
   - inlandse kers (Prunus pavia)
   - veld esdoorn (Acer campestre)
   - gelderse roos (Vibernum	opulus)
   - kardinaals muts (Euyonymus europeus)

zE zomereik (Quercus robur)

B beuk (Fagus sylvatica)

zBe zachte berk (Betula Pubescens)

Es es (Fraxinus excelsior)

Cas	tamme kastanje	(Castanea	sativa)Hb haagbeuk	(Carpinus	betulus) BEPLANTINGSSCHEMA



bosplant na 30 jaar (gemengd: bos-dreef)

Na 10 jaar wordt de structuur duidelijk en vindt een eerste kap plaats. Langs de randen blijft de 
geleding	hoogstammen	en	onderbeplanting	zichtbaar.	In	het	binnengebied	evolueert	de	beplanting	
naar een gemengd bos met hoogstammen die ca. 5m uit elkaar staan. Langs de toegangsweg naar 
de pendelparking levert het plantschema het beeld van een gevarieerde aanplant dat contrasteert 
met	de	unitaire	figuur	van	de	parallel	lopende	eikendreef.	

Na 30 jaar ontstaat een volgroeid bos waarvan de kwaliteiten bepaald worden door het bosbeheer. 
De beukendreef kan zichtbaar gemaakt worden en een selectieve kap kan de belevingswaarde 
alsook de recreatieve of economische waarde van het bos versterken. Het beheer stuurt de 
regeneratieve processen van het bos door de plaats en de omvang van de kap en het al dan niet 
toepassen van een bodembewerking.

bosplant na 10 jaar bosplant na 30 jaar (gemengd: parkeerbos-dreef)



4. EIGENSCHAPPEN VAN DE OPEN RUIMTE

In	het	bos	wordt	een	open	veld	vrijgehouden.	De	open	plek	legt	de	basisfiguur	van	de	pendelparking	
vast. Het bevindt zich centraal op het terrein langs de bestaande eikendreef en de afwateringsgracht. 
Daardoor blijft de dreef waarneembaar als landschappelijk structuurelement en organiseert ze het 
parkeren op het terrein. De vorm van de open plek in het bos is afgeleid uit de kruising van de drie 
hoofdrichtingen van de aanleg. Ze staat in verbinding met de Kappellestraat via de toegangsweg die 
langs de eikendreef loopt. De maatvoering van de open ruimte wordt bepaald door de schikking van 
de gevraagde 80 parkeerplaatsen langs haar randen. Het centrum van de ruimte is een driehoekig 
grasveld.	In	de	toekomst	kunnen	op	dit	veld	de	basisvoorzieningen	voor	de	uitrusting	van	het	
knooppunt van het toeristisch-recreatief netwerk worden ingeplant.

Uitbreiding pendelparking: Het aanplantraster van het bos is zodanig gedimensioneerd dat het na 
selectieve	kap	de	opname	van	een	parkeerinrichting	in	het	bos	toelaat.	Verschillende	configuraties	
zijn mogelijk. Haaks parkeren (maasafstanden rooster ca. 7 en 5m) in een systeem van identieke 
lanen gebordeerd door eiken en beuken kan evengoed als haaks parkeren in een gemengde 
bosstructuur. Ook schuin parkeren langs lanen parallel aan de dreef (maasafstanden rooster 4m40 
en 4m20) behoort bij de mogelijkheden. Afhankelijk van de uitbreidingsnoden kan geopteerd worden 
voor de toevoeging van enkele beperkte clusters of voor een meer systematische uitbreiding van 
de pendelparking aan één zijde van de centrale open ruimte. De maximale capaciteit van een 
pendelparking die het bos niet in het gedrang brengt wordt gesteld op een 160-tal parkeerplaatsen.

parkeercapaciteit: 80 wagens en 12 vrachtwagensparkeercapaciteit: 80 wagens parkeercapaciteit: 160 wagens



Verkeerssituatie: De toegang tot de pendelparking wordt net naast de aansluiting van de eikendreef op de 
Kappellestraat gesitueerd. Deze in- en uitrit ligt op een veilige afstand van 140m verwijderd van de toegang tot 
de	parking	van	het	hotel.	Bij	de	uitbouw	van	het	fietsnetwerk	wordt	de	fietsertoegang	tot	het	gebied	voorzien	
via de nieuwe beukendreef. Het centraal gelegen open veld situeert zich dan op een strategische plaats op de 
kastelenfietsroute.	De	inrichting	van	de	pendelparking	laat	toe	om	de	parkeerstrook	langs	de	Kappellestraat	ter	
hoogte	van	het	terrein	op	te	heffen	ten	voordele	van	een	goed	uitgerust	en	veilig	fietspad.

Brug over de E40: Het	bestaande	project	voor	een	fiets-	en	voetgangersbrug	over	de	snelweg	wordt	ondersteund	
door het ontwerp. De brug kan in het verlengde van de bestaande eikendreef worden gesitueerd en aldus de 
continuïteit van de drevenstructuur herstellen. Zijn aanwezigheid laat toe om de dreef op te vatten en in te richten als 
wandelweg.	De	voetgangers	kunnen	de	brug	betreden	via	een	trap.	De	fietsroute	takt	aan	op	de	brug	via	de	nieuwe	
beukendreef.	De	hellinglengte	berekend	aan	de	hand	van	de	comfortformule	L	=	10	x	(Δh)²	bedraagt	ca.	170m	en	
neemt daarmee een groot deel van de lengte van de beukendreef in beslag. De helling kan de vorm aannemen van 
een	vrijstaand	staketsel.	Om	de	voetgangers	en	fietsers	te	beschermen	tegen	weer	en	wind	bij	het	oversteken	van	de	
snelweg lijkt het aangewezen om de brug op te vatten als een kokerconstructie.



snede helling in 1 stuk

helling in 1 stuk
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ONDERZOEK INPLANTING HELLING EN BRUG



5. PLAN


