
Opwaardering Koningswijk 
Heraanleg paden en ontharding voortuinen

• Ten noorden van Deerlijk

• Ontwikkeling in 1980 - sociale 

huisvestingsmaatschappij ‘Mijn Huis’

• 120-tal woningen

• In eigendom van ‘Mijn Huis’ of in private 

eigendom

• Hoofdontsluiting via de Pikkelstraat

• De verkaveling bestaat uit hoofdwegen 

en wandelpaden

• Bij een 20-tal woningen toegang via de 

wandelpaden, garages langs de 

hoofdwegen

Situering en ontwikkeling Uitgangssituatie

Wandelpaden

• Doorkruisen de woonwijk

• Totale lengte +- 600 lm
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Uitgangssituatie

Verharding

• Verouderde betontegels met 

kasseiprint

• Fundering van zandcement

• Breedte 1,60 m

• Veelvuldige verzakkingen of 

ophogingen door ouderdom,  

weersomstandigheden, opstekende  

wortels …
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Uitgangssituatie

Voortuinen

• Openbaar domein door de jaren heen 

ingenomen door bewoners.

• Groen vervangen door allerhande 

verharding (klinkers, steentjes, schors, 

beeldjes…).  Vermoedelijke reden: 

onderhoud?

• Geen structuur, eenheid, rust,…
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Voorstel

Heraanleg voortuinen

• Overleg met de dienst Groen en Proper 

• Voorstel aan CBS 

• Voortuinen op het openbaar domein

> toch bevraging bij de bewoners.

• Indien meerderheid heraanleg wenst = 

ALLE voortuinen heraanleggen, dus 

niet enkel bij degene die dit wensten.

• Voorwaarde: het onderhoud zou dan 

later uitgevoerd worden door de 

groendienst.
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Uitvoering

Opbraak

• Opbraak bestaande verharding

• uitgraven tot op funderingsdiepte 

• verwijderen verhardingen in 

voortuinen
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Uitvoering

Fundering

• Fundering type I betonpuin 0/40

• 20 cm dikte geplaatst op een geotextiel

• Eveneens toegang tot voordeur

• Tot aan de rooilijn

• Op privaat terrein werden geen 

werken uitgevoerd > betontegels 

rondom woningen bleven behouden.

10

Uitvoering

Uitwassen betonskelet

• Na de betonstort aanbrengen 

vertrager op betonoppervlak + 

afdekken met plasticfolie

• De dag erna: betonoppervlak 

machinaal uitwassen
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Uitvoering

Keuze verharding beton

• Onderhoudsvrij, geen onkruidgroei

• Zeer lange levensduur

• Uitgewassen rolgrind 4/16: zachter 

uiterlijk en gaat beter op in omgeving

• Geen afvoer water > infiltratie in de 

bodem via groenzones

• Zeer goede toegankelijkheid voor 

wandelaars/fietsers
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Uitgangssituatie

Groen

• Weinig structureel en verouderd, bv. 

Berberis

• Veel intensief gemaaid gazon met 

maaischade aan bomen
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Uitvoering

Bloemrijk grasland met bloembollen

• Dichte grasmat > wegnemen met 

graszodesnijder.  Arbeidsintensief, 

MAAR beste start aanleg bloembollen 

en kieming zaden

• onder bomen = bloemenmengsel voor 

schaduw + randen met 

schaduwminnende bloembollen
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Uitvoering

Bloemrijk grasland met bloembollen

• Omvorming van 1250 m² intensief 

gemaaid gazon/overbodige verharding

• Oktober 2020: aanplanting 18000 

bloembollen in Koningswijk met eigen 

groendienst

• Bloei van januari tot mei > nadien 

bloemenrijk grasland
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3 = Anemone blanda 
'White Spendour'

2 = Galanthus nivalis1 = Chionodoxa
forbesii (luciliae)

4 = Fritillaria
meleagris

5 = Scilla campanulata
(= hispanica blue)

2
4
1
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• 1

ste
bloeiers: sneeuwklokjes, vervolgens 

sneeuwroem, anemonen, kievitsbloem en 

als laatste in april/mei de hyacinten.  

• Randen met bloembollen > hogere 

aanvaarding door burger inzake minder 

maaien: veel positieve reacties!  + 

duidelijkheid voor onderhoudsfirma De 

Waak tot waar men mag maaien.
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1

ste
jaar (zomer 2021): voornamelijk eenjarige korenbloemen
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2

de
jaar (zomer 2022): voornamelijk verschillende soorten Silene In combinatie met bloeiende hyacinten.



In combinatie met bloeiende hyacinten.

Schets

Zonneborder met vaste planten

• Doel: meer biodiversiteit, bloei, 

insecten, eenheid …

• Voorjaar 2021: aanplanting door eigen 

groendienst

• Langs woningen/ramen een lage 

bodembedekker (Waldsteinia)

• Langs hoofdpaden 1m hoge vaste 

planten Echinacea en Persicaria

• Middenin een aantal hogere accenten 

met siergrassen (Calamagrostis) en 

ijzerhard (Verbena).
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25VOOR NA – zomer 2022 26VOOR NA – zomer 2021
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29VOOR NA – zomer 2021 30NA – zomer 2022

31VOOR NA – zomer 2021 32NA – zomer 2022



33NA – zomer 2022

Schets

Schaduwborder met vaste planten

• Langs woningen/ramen een lage 

bodembedekker (Waldsteinia)

• Langs hoofdpaden Liriope en 

Polypodium

• Middenin een aantal hogere accenten 

met Lamium orvala en Anemone

‘Honorine Jobert’.
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Kostprijs (incl. btw)

• Betonpaden (incl. aanvullen met 

teelaarde en inzaaien gazon): 113000 

euro (84%)

• Bloembollen en bloemenmengsel (zonder 

plantkost): 2600 euro (2%)

• Voortuinen (340 m² - incl. uitbraak 

verharding en aanvullen teelaarde): 

15400 euro (11%)

• Vaste planten (excl. plantkost): 4000 euro 

(3%)

• TOTAALPRIJS VOORTUINEN 

(excl.plantkost): 19400 euro incl btw           

= 57 euro/m²
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84%

2% 11%

3%

KOSTPRIJS KONINGSWIJK

Betonpaden (incl. aanvullen met
teelaarde en inzaaien gras)

Bloembollen en bloemenmengsel
(zonder plantkost)

Voortuinen - 340 m² (incl. uitbraak
verharding en aanvullen met teelaarde)

Vaste planten (excl. plantkost)



Communicatie

Besluit

• Bekendmaking project naar Deerlijkse 

burger via artikel in gemeentenieuws, 

website, sociale media,…

• Met beperkte middelen kan een 

dergelijk project tot stand komen.  

Uiteraard vergt dit overtuigingskracht 

naar de burger toe en politieke wil.

• Hopelijk hebben wij jullie allen 

hiermee kunnen inspireren!
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Bedankt voor uw aandacht! 


