ECOLOGISCHE KENMERKEN
INTEGRAAL WATERBEHEER
LANDSCHAPPELIJKE EN ECOLOGISCHE STRUCTUUR
DUURZAAM GROENBEHEER
DUURZAME ENERGIEHUISHOUDING
DUURZAME BOUWMATERIALEN EN -WIJZEN
ZORGVULDIG RUIMTEGEBRUIK

F L A N D E R S ’ S M A R T E S T B U S I N E S S PA R K

Vier windturbines worden evenwijdig met de
E17 ingeplant en produceren energie voor
5.900 gezinnen.

Een warmwaternet, gevoed door de
restwarmte van de biomassacentrale, loopt
door het terrein en bedient de gevestigde
bedrijven van warm water voor de verwarming
van de gebouwen.

Duurzaam groenbeheer door
gemeenschappelijk onderhoud van de
groenzones, bomen en de ecologische zones.

Afwateringsgrachten voorzien in de vertraagde
afvoer van het water naar de beek.

De parkings worden aangelegd in
waterdoorlatende materialen.

Poelen zorgen voor een opname van het
opgevangen oppervlaktewater.

Een gescheiden rioleringstelsel op het
volledige terrein.

Het ecologisch circuit integreert en versterkt
bestaande waardevolle en landschappelijke
elementen.

Collectieve bedrijfsfuncties door het
meervoudig gebruik van de semi-publieke
bedrijfsparkings, de gereserveerde ruimte voor
de toekomstige inplanting van een zakenhotel
en de aanleg van collectieve bufferbekkens.
Landschappelijke kwaliteit als leidraad in het
algemene concept.
Meervoudig ruimtegebruik in tijd door de
integratie van het recreatief netwerk doorheen
het bedrijventerrein en het meervoudige
gebruik van parkings.
Intensief ruimtegebruik door de introductie van
de bouwverplichting.

Gebruik van duurzame materialen en
bouwwijzen door de begeleiding van het
ontwerp- en bouwproces door Leiedal.
Regenwaterreserves verplicht door de
bedrijven aan te leggen, voor hergebruik in
onder meer het sanitair.
Educatief centrum in de biomassacentrale
zal bezoekers informeren over de duurzame
productie en consumptie van energie.

Een collectieve waterbuffering van 200 m³ per
hectare verharde oppervlakte spaart ruimte op
de individuele percelen, creëert grote
blusvijvers ten behoeve van de brandweer en
biedt een landschappelijke en ecologische
meerwaarde.

Stapelen van bedrijfsfuncties door het
definiëren van de minimale bouwhoogtes en
de verplichting om een gedeelte van de
functies (kantoren / woning) op de verdieping
te organiseren.

Wadi’s zorgen voor een natuurlijke infiltratie
van het opgevangen oppervlaktewater.

De biomassacentrale op Evolis zal energie
voorzien voor 35.000 gezinnen.

Een extra blusvijver als aanvulling op de
watervoorraad in de collectieve waterbuffering.
De ecologische corridor als onderdeel van het
Groen Lint van Kortrijk.

