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“Rather than being a united concept, the city is now a structure made up of 
“complementary places”. The many contrasting areas (...) together form a loose 
urban association. The modern city shaped by technology and cultural demands 
is made up not of a total jumble, but of a system of mutually complementary, 
significant places. That is why an appropriate method must be found of identifying 
the character of these very disparate places, defining it and developing its 
specific features, either by adding the functions that are lacking or by perfecting 
existing ones.” 
Uit The Dialectic City (O.M. Ungers & S.Vieths)
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INTRODUCTION

Leren van de kwaliteiten van de kleine stad

De schaal van Torhout en zijn ingebedheid in het West-Vlaamse landschap, roept 
het beeld op van een leefomgeving die het beste van beide werelden met elkaar 
verbindt: een levendige kern en een rustig landschap. Een plaats waar het goed 
leven is, waar kwaliteit voor kwantiteit komt. Onze visie is daarom gebaseerd op de 
lezing van het landschap en een mapping van bestaande, kwaliteitsvolle plekken. 
Plekken zowel in een natuurlijk landschap als in de gebouwde omgeving, met een 
ruimtelijk, sociaal, cultureel of landschappelijk belang.

Van de kleinschalige stad naar slow urbanism
Dit voorstel houdt ook een pleidooi in voor ‘slow urbanism’, voor een contextuele 
stedenbouw. Geen grote masterplannen, maar een visie die gebaseerd is op een 
traject waarin we samen met de stad en haar bewoners op zoek gaan naar een 
aangename leefomgeving die duidelijk geworteld is in de bestaande situatie, zonder 
die te romantiseren, maar die in staat is om nieuwe tendensen en uitdagingen het 
hoofd te bieden. Een traject van verschillende schalen en verschillende strategieën 
voor een verscheidenheid aan interventies: van het beschermen van waardevolle 
habitats, het herbestemmen van oude boerderijen naar een ruimte voor de buurt tot 
het openstellen van schoolsites voor andere gebruikers. Interventies met telkens 
een duidelijk doel voor ogen: het consolideren van bestaande kwaliteiten en het 
toevoegen van nieuwe. Interventies met respect voor bestaande kwaliteiten, om 
verder te bouwen op wat er al altijd was. Strategieën die het eigenaarschap van 
het landschap openstelt naar alle Torhoutenaren, op een diepere manier dan het 
toevoegen van wat publiek groen links of rechts. 

Een visie voor een kwalitatieve groei
We stellen een visie voor die opereert op verschillende niveau’s. Een visie die een  
evenwichtsoefening is tussen de continuïteit en het kaderen van nieuwe agenda’s.  
De continuïteit van het bestaand dynamieken, gebaseerd op een zorgvuldige 
lezing en met als doel het onthullen van bestaande logica’s en kwaliteiten.  Nieuwe 
agenda’s, zoals participatie en klimaatadaptatie, die nieuwe strategieën vragen 
om om te gaan met nieuwe realiteiten en verwachtingen. Met deze visie willen we 
een transitie op gang brengen, vooral op het niveau van de mobiliteit, waar we 
geloven dat een fundamentele omslag van het systeem, de levenskwaliteit sterk 
zal verbeteren.  
Daartoe formuleren we vier strategische lagen:
 - Leven in een groots landschap: het concept van de kwalitatieve plekken
 - Minimale interventie met maximale impact: principes voor duurzame interventies
 - In verbinding brengen en afstand bewaren: een strategie voor een 

gebalanceerde mobiliteit
 - Consolideren van de structuur: een duidelijke, gedragen visie op Torhout, op 

planologisch als vergunningsniveau.  

Op die manier formuleren we kaders en werktuigen voor de stad om te reflecteren 
en ingrijpen in haar weefsel.  Een basis voor het definiëren en verkennen van 
een gemeenschappelijke ambitie tussen de beleidsmakers en bewoners van de 
stad Torhout en andere stakeholders. Een gemeenschappelijke ambitie voor de 
toekomst van Torhout. De voorliggende visie reageert zo op de vierwerkvelden 
uit de projectdefinitie -stad en landschap, vitale stad, toegankelijke stad en sterke 
stadskern, maar wil hen ook uitdagen.    
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HET LEVENDIG LANDSCHAP

Kwaliteitsvolle plekken
1 Educatie
2 Landbouwkundig erfgoed
3 Bossen
4 Waardevolle habitats
5 Kastelen
6 Monumenten
7 Natuurlijke speelplaatsen
8 Culturele gebieden
9 Sporten
   ...

LEVEN IN EEN GROOTS LANDSCHAP

Om de kwaliteiten van locatie en 
karakter van de kleinschalige stad te 
benadrukken, ontwikkelen we een visie op 
de kwaliteitsvolle plekken. Een aanpak die 
essentieel is voor de kwalitatieve groei van 
het volledige grondgebied.  
De visie is gebaseerd op een lezing van 
Torhout en een mapping van plaatsen 
met bestaande kwaliteiten, zoals 
bossen, waardevolle natuurlijke habitats, 
erfgoed zoals kastelen en monumenten, 
beschermde dorpszichten, maar ook 
kleinschalig landbouw of sportvelden en 
schoolcampussen. Plaatsen, zowel in het 
stedelijk weefsel als in het open landschap, 

met een ruimtelijk, sociaal, cultureel of 
landschappelijk belang.  We zien in hen 
opportuniteiten tot het toevoegen van 
kwaliteiten.
Er zijn verschillende schalen en strategieën 
voor de verschillende interventies: van het 
beweren van een waardevol landschap, 
het verdichten van onduidelijke weefsel, 
het voorzien van fietsparkeerplaatsen.  
Op die manier openen we het landschap 
naar de bewoners van Torhout, zodat een 
nieuwe, betekenisvolle relatie kan worden 
opgebouwd.  Een relatie met een groot 
respect voor het bestaande.  Een visie die 
focust op bestaande structuren om verder 
te bouwen op wat reeds aanwezig is.  
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Kwaliteitsvolle plekken
1 Voorzieningen rond het Aertryck 
Kasteel 
2 Het verlengen van de Groene 62
3 Het onthullen van interessante plekken
4 Het raakvlak tussen cultuur en natuur
5 Functies versterken het groots 
landschap
6 Het belang van nieuw, zachte mobiliteit

Klimaatkaart
1 Overstromingen
2 Droogte
3 UHI

MINIMALE INTERVENTIES MET 
MAXIMALE IMPACT

Hier tegenover plaatsen we een aanpak die 
inzet op minimale interventies. Interventies 
die draaien rond het onthullen van plekken: 
het strategisch planten van een boom in 
de stedelijke omgeving, het plaatsen van 
een bank in het bos, het herbestemmen 
van verlaten sites. 

Voor ons is bijgevolg geen actie is te klein. 
Zo sluiten we nauw aan bij directe, lokale 
noden en het participatieproces, nodig om 
de betrokkenheid en het eigenaarschap te 
vergroten. 

Uit de klimaatkaarten blijkt ook dat Torhout 
op middenlange termijn te maken krijgt 
met verschillende uitdagingen: in de 
bebouwde kernen dreigt een verhoogde 
kans op het Urban Heath Island effect en 
door de dalende grondwaterspiegel dreigt 
het landschap te verdrogen. Om deze 
uitdagingen het hoofd te bieden, moet een 
robuust publiek domein ontworpen worden: 
waterinfiltratie, groene zones die schaduw 
voorzien en voor verkoeling zorgen, ruimte 
voor water… We verwijzen hierbij naar de 
resultaten van de studie “klimaatadaptatie 
en kwalitatieve en kwantitatieve richtlijnen 
voor de ruimtelijke inrichting van gebieden” 
door Ruimte Vlaanderen.    

#1

#2 #3

#5

#4

#6

Een klimaat-robuuste stad met een modern 
mobiliteitssysteem ontstaat, jammer 
genoeg, niet van vandaag op morgen. 
Het vraagt een inspanning van iedereen, 
op korte en lange termijn, om mentale en 
fysieke veranderingen door te voeren. 
Door de minimale interventies – baat 
het niet, dan schaadt het niet – wordt er 
gradueel gewerkt aan het broodnodige 
draagvlak voor deze veranderingen.
De punctuele ingrepen zetten een 
transitietraject aan. Een transitie naar 
een Torhout dat het hoofd kan bieden aan 
verschillende uitdagingen die op de stad 
afkomen (klimaatadaptatie, mobiliteit…). 
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IN VERBINDING BRENGEN EN DE 
AFSTAND BEWAREN

De vraag hoe dit levendige landschap te 
ontsluiten, opent automatisch de discussie 
over mobiliteit in het algemeen en wat die 
betekent voor het landschap waarin we 
leven. Hoe organiseren we in de toekomst 
ons leven in en met de stad en het open 
landschap en welke vervoersmodi passen 
het beste bij die (nieuwe) relatie?

Mobiliteit in de toekomst  wordt 
een sequentie van verschillende 
vervoersbewegingen, waarbij het 
overstappen van de ene modus op de 
andere een belangrijk moment wordt (zie 
GRANStudio - Simple thoughts on future 
mobility).  
De ruimte waar we overstappen moet van 
hoge kwaliteit zijn: parkeerplaatsen worden 
multimodale hubs. Prachtige, publieke 
plekken in plaats van dode infrastructuur. 

Deze omslag vraagt tijd. Die transitie, en 
het bijbehorende lange termijnspad, zijn 
voor ons een ontwerpparameter: inwoners 
krijgen de tijd om zich aan te passen, 
om te testen, om bij te sturen. Maar ook 
het bouwen aan een draagvlak voor de 

Zachte infrastructuur in het landschap
1 Groene lussen
2 Fietsroutes
3 Kwaliteitsvolle plekken

GROENE 62

KASTEEL D´AERTRYCKE

GROENHOVEN FOREST

OUDE SMELTERIJ

TR
AI

N

TRAIN

TORHOUT

KASTEEL WIJNENDALE

ZACHTE MOBILITEIT

omslag: participatie en co-creatie geven 
bewoners inspraak en sturen mee het 
transitietraject.  

Een transitietraject is geen excuus voor 
uitstel: op korte termijn vormt de claim 
die het  groeiende wagenpark legt op 
het milieu en het publiek domein een 
bedreiging voor Torhout als vitale stad met 
een sterke stadskern. 
De wagen is nu het middel bij uitstek om de 
stadskern te bereiken, maar we evolueren 
naar andere modi met een grotere relatie 
met hun omgeving. 
Ons voorstel speelt hierop in en zet 
tegelijkertijd in op zachte mobiliteit: 
fietsassen, doorsteken en wandelpaden. 



7

HET CONSOLIDEREN VAN DE 
STRUCTUUR

De locatie van de kwaliteitsvolle plekken 
bepaalt voor een groot deel hun kwaliteiten; 
de context als bestaande kwaliteit. 
Een strategie van minimale interventie, die 
inzet op het onthullen en versterken van 
bestaande kwaliteiten, kan alleen maar 
doorwerken als ze ondersteund wordt 
door een duidelijke, ruimtelijke visie voor 
Torhout. 

Daarom willen we inzetten op het 
consolideren van de bebouwde EN de 
open ruimte, waarbij we densiteit EN meer 
stedelijke kwaliteit toevoegen om zo een 

verdere aantasting van de open ruimte te
voorkomen. 

Deze strategie is direct toepasbaar 
op de vraag naar de toekomstige 
woonontwikkeling binnen Torhout. 
Sites met een lage dichtheid of een 
onsamenhangend weefsel worden 
gedetecteerd en kunnen worden ingezet 
als mogelijke plaatsen voor bijkomende 
bebouwing. Deze nieuwe bebouwing 
verstevigt de stedelijke kwaliteiten van het 
bestaande weefsel en creëert een betere 
relatie met het omliggende landschap. 
Er wordt ingezet op een ontwikkelingslogica 
die werkt op de schaal van het bouwblok, 
waardoor kwaliteiten als collectiviteit, 

MARIA ASSUMPTIA

WIJNENDALE

TORHOUT

DE GOEDE HERBER

#A Consolidatie map

#B Een infill-Scenario in Torhout

Typologie referenties
1 LAN, Hamburg, DE
2 Lacaton Vassal, Mulhouse, FR
3 Elding Oscarson, Aarhus, DK 

#1

#2

#3

#A

LANGEPIJPESTRAAT

OOSTENDESTRAAT
#B

nieuwe typologieën en diversiteit hun weg 
vinden naar het Torhoutse stadsweefsel. 

Een nieuwe logica die diversiteit toevoegt 
aan de bestaande woningmarkt en die 
de bestaande monofunctionele en mono-
doelgroep ontwikkeling uitdaagt.
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Oportuniteiten per ankerpunt
1 Het Marktplein 
2 Schoolcampus
3 Trein station
4 Site Deprez
5 Site Verplancke
6 Ravenhof/Bartholomeus site/Bibliotheek
7 Site Langepijpestraat
8 Gravenwinkel - Ministerie van financiën
9 Stadhuis
...

Een publiek platform
De mogelijkheden van een open campus
Pendelaarshub
Mogelijkheden woonontwikkelingen
Het onthullen van historische tracés
Omarm natuur/cultuur in de stad
Infill-opportuniteit voor wonen
Creëren van een cultureel binnenhof
Een burgerplatform in het park

ANKERPUNTEN/ONTWIKKELINGSVISIE 1:3.000 

#9

#8

#6

#7 #3

#5

#1

#4

#2
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DE MARKT EN DE BELANGRIJKSTE 
ANKERPUNTEN

Om de kwaliteit van het stedelijk 
weefsel van het centrum te verbeteren, 
catalogeerden we alle belangrijke plaatsen, 
hun hiërarchie en de verschillende 
verbindingen met elkaar. De marktplaats, 
de open ruimte rond het nieuwe stadhuis, 
de scholencampus, het treinstation, het 
Ravenhof en het cultureel centrum zijn de 
belangrijkste publieke plekken. Zij voorzien 
Torhout van plaatsen om te ontmoeten, te 
sporten, te leren, plekken voor cultuur of 
transport. 

Plekken die sterk verankerd zitten in de 
structuur van de stad, met verschillende 
kwaliteiten en karakteristieken, telkens 
sterk verbonden aan een bepaald 
programma. Verschillend van atmosfeer, 
ruimtelijkheid, intensiteit van gebruik of de 
capaciteit tot transformatie. 
Een prachtig, maar ondergebruikt 
kasteel(domein), een dynamische 
scholencampus of de centrale marktplaats 
in transformatie. Idealiter kunnen zij ook 
meegroeien, veranderen of verstarren 
samen met de stad. 
Het zijn de kwaliteitsvolle plaatsen uit 
de visie en ze zijn cruciale ankerpunten 
voor de vernieuwing van het stedelijk 
weefsel. De marktplaats zelf definieert de 

belangrijkste verbindingen, een centrale 
plaats in de figuur. De plek die alle andere 
ankerpunten samen brengt, een blijvende, 
ruimtelijke referentie, het voortdurend hart 
van de stad.

Voor elke site voorzien we een scenario, 
een mogelijke richting die de bestaande 
kwaliteiten onderstreept.  We zien die 
scenario’s als een startpunt voor verder 
onderzoek en cocreatie, waarbij de lagen 
uit de visie de onderlegger zijn.  De 
ankerpunten, samen met de strategische 
verbindingen, vormen een robuust maar 
flexibel schema dat stap per stap kan 
worden gerealiseerd, binnen een flexibel 
traject.  

3. De vitale markt
Het marktplein als eerste stap 

1. Ankerpunten
Identificeer en onthul de kwaliteitsvolle plekken

2. Consolidatie visie
Stap voor stap de ankerpunten ontwikkelen

SAMENBRENGEN OM DE TORHOUTSE 
VITALITEIT TE VERSTERKEN

#1 #3

#2

#4
#5

#6

#7

#8

#9
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MOBILITEIT HERDENKEN

Een mobiliteitsstrategie op 3 niveaus, om 
de stedelijke ruimtes in het centrum te 
herdenken, versterken en upgraden.  Een 
strategie om nieuwe types verbindingen 
tussen bebouwing en functies, stad en 
landschap te onthullen of creëren.  
Allereerst wil de strategie een traag, 
cultureel netwerk organiseren tussen de 
bestaande culturele instituten.  Een netwerk 
dat samen komt op het nieuwe marktplein 
(marktplein, Ravenhof, Gravenwinkel..). 
Maar ook deze opportuniteit aangrijpen 
om nieuwe linken te creëren en om zo 
het levendige landschap te ontsluiten 
(Groenhoven Forest, Groene62, Kasteel 

Wijnendale, Oude Smelterij...). 
Op dit niveau werken we ook aan het 
hergebruik van de sporen van de oude 
vesten als een ruggengraat voor het 
creëren van een reeks groene doorbraken, 
waardoor een snelle voetgangers- en 
fietsverbinding ontstaat.  De omsluitende 
vorm van de stadsmuur wordt daardoor 
een shortcut in de stad.  Voor fietsende 
studenten tussen de scholencampus en 
het treinstation, voor een ontspannende 
wandeling tussen de bibliotheek en het 
park…

Het derde niveau bestaat uit een 
schema dat de snelle verplaatsingen 
en het gebruik van de wagen in het 

EEN  MOBILITEIT DIE DE STEDELIJKE 
KWALITEITEN VERSTERKT

1. Zachte mobiliteit
Verbindt het markplein met de grotere schaal

2. Doorbraken bij ankerpunten
Het vestenparcours voor snel pendelen

3. Mobiliteitstransitie
Het marktplein herdacht voor een nieuwe 
mobiliteit

stadscentrum organiseert. Het herdenken 
van de overkoepelende circulatie- en 
parkingsysteem, in combinatie met nieuwe 
projecten, brengt een coherentie en 
flexibiliteit doorheen de tijd.  

Het marktplein wordt de centrale plek, 
vanwaaruit de mobiliteitstransitie zich 
langzamerhand verspreidt over de stad.  
Een transitie die inzet op het verhogen 
van de kwaliteit van de stedelijke ruimte 
en het promoten van zachte mobiliteit.  
Voetgangers, fietspaden ... dragen bij en 
versterken de groene voorzieningen in de 
volledige stad.
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FLEXZONES  ALS INGREEP OM HET 
TORHOUTSE STRAATBEELD TE UPGRADEN

VAN STRAAT NAAR 
STADSINFRASTRUCTUUR

De strategie voor de mobiliteit en de balans 
tussen de verschillende vervoersmodi zal 
een groot effect hebben op de kwaliteit 
van de publieke ruimte in het centrum van 
Torhout.  Als de ruimte voor de auto afneemt, 
zal de straat zich daaraan aanpassen.  
De strategische verbindingen die van de 
marktplaats tot de belangrijkste ankers 
leidt, zullen steeds meer hoogwaardige 
publieke ruimte worden in plaats van louter 
wageninfrastructuur. 

Voor de herinrichting van de infrastructuur 
stellen voor om aan het typische 
straatprofiel strategische stroken –
flexzones – toe te voegen.  Een zone 
die alle stadsinfrastructuur omvat: 
parkeerplaatsen, fietsstallingen, meubilair, 
verlichting, bomen, banken.  
Deze  flexzones hebben de capaciteit om 
zeer specifiek ingevuld te worden, op basis 
van een gevoelig design, gebaseerd op de 
context. Hierdoor spelen ze de specificiteit 
van de verschillende straten verder uit en 
krijgt iedere straat de kans om uniek te 
worden. De Ravenhofstraat is bijvoorbeeld 
een historische toegang tot het kasteel. 
Samen met de Hoedemakersstraat, wordt 
ze ingericht als een verlengde van de 

Herdenken van parkeerplaatsen
1 Parkeerplaats
2 Groen eiland
3 Markttruck
4 Terras café
5 Speelpleintje
6 Bank
   ...

kasteelsite. Of de wekelijkse markt die 
overloopt in de Zuidstraat en de Hofstraat 
en zo het karakter van deze verbindingen 
verder bepaalt.

Anderzijds laten deze flexzones toe om, 
via kleine ingrepen het transitieproces 
naar een klimaatrobuuste stad met een 
modern mobiliteitsprofiel in gang te 
zetten en te ondersteunen. Initieel kan de 
flexzone ingericht worden als hemelwater 
infiltrerende parkeerstrook, maar deze 
strook kan gradueel evolueren naar een 
deelwagen-parkeerplaats, naar een 
fietsenstalling of op termijn zelfs naar een 
lineair park.  
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MARKPLEIN 1:1.000

DE SUPER MARKT 

Het oude stadhuis en het marktplein zijn 
samen een stedelijk monument. Hun 
centrale positie is een belangrijke kwaliteit 
die het voorstel verder consolideert. 
Hierdoor wordt de belangrijke historische 
waarde van Torhout extra in de verf gezet. 

Het ontwerp herdefinieert de verdwenen 
vorm van het plein en daardoor haar 
relatie met het omliggende weefstel.  Het 
herbevestigd het belang van het oude 
stadhuis.  
Het voorstel baseert zich rechtstreeks op 

Het nieuwe marktplein
1 Torhouts Terras
2 De bomengordel
3 De groene marktstraten
...

#3 - ZUIDSTRAAT

MARKT

#3 - ZW
ANESTRAAT

#3 - H
OFSTRAAT

RAVENHOFSTRAAT

CO
NSCIENPLEIN

#1

#2

de visie: het integreert een gebalanceerde 
mobiliteit met transitie, een ingreep met 
grote impact, volgens de principes van 
klimaatrobuuste inrichting, met een stevig 
participatietraject.  De ingreep versterkt 
niet alleen het belang van het marktplein 
voor het centrum, maar voor de ruime 
omgeving van Torhout. Het plein is een 
kwalitatieve plek die we versterken en 
onderbouwen door het inzetten van 
precieze ontwerpelementen die werken op 
alle niveau’s.
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HET NIEUWE STADSTERRAS 
LAGEN

groene, comfortabele link. Het worden 
testcases voor graduele ingrepen die 
passen binnen het transitietraject en die, 
eens getest en geperfectioneerd, kunnen 
toegepast worden op andere straten.

De bomengordel: De vorm van het 
marktplein is het resultaat van een serie 
van transformaties van het stedelijk 
weefsel doorheen de geschiedenis. We 
stellen voor om de verloren perimeter 
opnieuw te integreren door een groene 
gordel; een bomenrij, gecombineerd 
met stedelijke voorzieningen. De gordel 
huisvest verschillende functies, als 
een flexibele zone rond het marktplein, 
waar voetgangers, fietsen, auto’s en 

marktwagens de ruimte kunnen delen en 
samenleven.

Het terras: De noordzijde van het oude 
stadhuis is de publieke façade van het 
gebouw. De inkom heeft een strengheid die 
eigen is aan een monument, een strengheid 
die beschermd is. De zuidfaçade toont 
wel een vrijere omgang met verandering 
doorheen de geschiedenis en laat toe 
om een nieuwe laag toe te voegen. Een 
terras wordt toegevoegd, een ingreep die 
zowel de toegankelijkheid van het oude 
stadhuis verbetert als een platform vormt 
dat een podium biedt aan de verschillende 
activiteiten op het marktplein (de wekelijkse 
markt, een festival, De Ronde…)

Marktdag layout
De nieuwe layout van de markt op het 
plein en de aanpalende straten
De wagens vanop het plein worden 
afgeleid naar de flexzones in de Zuid-, 
Hof- en Zwanestraat

1 Groen en blauw
Duurzame elementen regenereren de 
natuur in de stad
2 Een kasseien plein
Door een uniform materiaalgebruik 
ontstaat een muur-tot-muur oppervlakte
3 Het Terras en de randen
Een podium en de restaurants als 
comfortabele publieke ruimtes.

#1 #2 #3

Functioneel stellen we voor om de rol van 
het marktplein te vervlechten met het oude 
stadhuis: een publiek platform, een plaats 
om te ontmoeten, discussieren. Een huis 
voor alle burgers.  Daarom schakelen we het 
oude stadhuis in in het participatieproces 
voor de stadsvernieuwing, als een eerste 
stap in de herbestemming.  

BOUWSTENEN VAN DE VERNIEUWING

Groene vingers: De vitaliteit van het 
markplein is ook afhankelijk van de 
kwaliteit van de ontsluitingen. Om de 
transitie naar een klimaatrobuuste, 
fietsvriendelijke stad aan te zetten, worden 
de belangrijkste aanpalende straten een 
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HET TORHOUTS TERRAS

Het terras is de wedergeboorte van het 
oude stadhuis als een nieuwe platform 
voor de stad, in het midden van het plein. 

Door het opheffen van het terrein achter 
het oude stadhuis brengen we het gebouw 
en het publieke plein samen in een 
vloeiender, toegankelijker publiek forum 
voor bewoners en bezoekers van Torhout. 
Het terras is een sterke, zichtbare en 
bruikbare verbeelding van de activiteiten 
op het plein – een permanent programma 
samen met het gebouw dat ook gebruikt 
kan worden als er geen markt doorgaat – 
of zelfs al een deel van een permanente 

markt. 

Op drukke marktdagen is het terras het 
rustpunt in de drukke en dense publieke 
ruimte, een rustpunt met een overzicht. 
Het gelijkvloers van het oude stadhuis 
ligt ongeveer 2 meter hoger dan het 
maaiveld. We stellen voor om de zuid-
gerichte terras even hoog op te tillen. 
Het terras is een 20m op 20m groot, 
stedelijk platform bestemd voor publieke 
activiteiten en toegankelijkheid. Het 
plateau bestaat uit een helling, een trap en 
een lift. Drie architecturale expressies van 
toegankelijkheid die samen de ruimtelijke 
taal van het plateau vormen. 

Het terras moet gezien worden als een light 
constructie, en niet als een gebouw. Een 
lichte structuur die kan ingezet worden als 
stedelijke faciliteit die de werking van de 
markt en het oude stadhuis ondersteunt. 
Het plateau wordt opgebouwd in een lichte 
staalstructuur op punctuele funderingen. 
Onder het plateau bevinden zich de 
technische ruimtes voor de markt en het 
terras – stoelen, verplaatsbare verlichting, 
toiletten, water… 

De vloer van het plateau wordt uitgevoerd 
in staal met een goudbruine kleur; een 
materialiteit die de materialiteit van het 
stadhuis ondersteunt. Er worden enkele 
zones afgewerkt in hout, waardoor 

HET NIEUWE STADSTERRAS
COLLAGE MARKTDAG



HET NIEUWE STADSTERRAS 
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comfortabel worden als zitplekken. 

Op de oostelijke façade, die als toegang 
werkt voor de ruimtes onderin, stellen 
houten lamellen voor. Dit verzekert een 
warme materialiteit die doorvloeit in het 
pleinmeubilair. 
We geloven dat de nieuw toevoeging 
het verlaten stadhuis terug in haar 
oorspronkelijke glorie kan herstellen en er 
terug een attractieve en bereikbare plaats 
van kan maken. 
Het Torhout Terras is een nieuwe 
stadshal, een nieuwe publieke ruimte, een 
permanente verbeelding van de markt. 
Een pragmatisch symbool en tegelijkertijd 
een sculpturaal centerpiece voor de stad.

3. Opslagruimte
Een kamer voor de markt-voorzieningen

2. Marktplein
Een flexibele oppervlakte uit natuursteen, 
omgord door bomen en stedelijk meubilair.  

1. Torhouts Terras
Een 20m op 20m, licht stalen plateau 
dat het dagelijkse leven op het plein 
ondersteunt en die de vernieuwing van het 
stadhuis verbeeldt.  

-0.70m

+1.80m

+/-0.00m

Leren van de historische sporen:
Door, gedeeltelijk gerecupereerde, stenen 
te gebruiken, willen we de elegantie van 
het plein terugbrengen.  We stellen de 
typisch Vlaamse kasseien voor, om zo aan 
te sluiten bij een historische continuïteit, 
maar in een gezaagde variant, om te 
voldoen aan modern gebruikscomfort. Om 
de permeabiliteit van het plein te vergroten 
en de natuurlijke infiltratie te vergroten, 
worden de kasseien in zand gelegd, 
voor zover dat technisch mogelijk is.  Bij 
zware regenval, zal een deel van het 
water gebufferd worden in een verlaging 
van het plein, waardoor de druk op het 
afvoerstelsel verminderd wordt.  
Bomen in de stedelijke omgeving werken 

als een representatie van de geïdealiseerde 
natuur in de stad. We stellen voor om 
een kleinbladige linde (Tilia cordata 
‘Greenspire’) aan te planten, vanwege 
zijn regelmatige, brede conische vorm, 
zijn fel gele kleuren in de herfst en enkele 
functionele voordelen.  De linde groeit 
snel, wordt 15 tot 20 m hoog, is robuust 
en sterk en is gemakkelijk te snoeien. 
Lindebomen zijn altijd aanwezig geweest 
in Torhout en is streekeigen in heel West-
Europa. Bomen in het stedelijk weefsel 
vergroten de leefbaarheid: ze creëren 
micro-klimaatjes door hun afscherming 
van wind, zon en regen.  Dit zorgt op zijn 
buurt voor verfrissende briesjes, die het 
UHI-effect tegen gaan.  
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HET NIEUWE STADSTERRAS SNEDE 1:400

VERNIEUWD STADHUIS

STADSTERRAS

HET ALLEDAAGSE LEVEN

TO
RHO

UTSE VITALITEIT

M
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KT

Markt

Marktdag

Markt plug - Markt opslag en 
voorzieningen

Ontwerp stedelijk meubilair - 
fietsen, banken, lampen...

Ontwerp voor veelvuldig gebruik 

De zuidelijke trappenhal - genieten 
van de zon

Flexibiliteit - Van alledaagse leven 
tot evenement

Een doorlatend oppervlak om 
infiltratie te bevorderen

Een betere toegankelijkheid

Bomen - een groenzone

Multi-generationeel plein

Terrasleven - Caféleven

Een podium als een burgerplatform 

Een waterplein

Icoon van de Torhoutse 
stadsvernieuwing
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PLAN VAN AANPAK (FASE 1-5)

1
Eerste projectvoorstel

4
Gedetailleerd 
ontwerpvoorstel voor 
het Marktplein en de 
omliggende straten

5
Realisatie

2
Het open stadsatelier - Visie

3
Ontwerpend onderzoek en de 
selectie van deelprojecten/
minimale interventies

PROCES
Het plan van aanpak omvat het volledige proces, van een stadsbrede 
participatie tot punctuele ingrepen gebaseerd op een co-creatieproces.
We stellen voor dat het participatietraject voor de vernieuwing van de 
publieke ruimte zich voornamelijk afspeelt in en rond het oude stadhuis 
– het stadhuis wordt dan een publiek platform waar nadenken over de 
toekomst van Torhout zichtbaar wordt, alsook de interactie tussen de 
stad, de stakeholders en de bewoners.

1 EERSTE PROJECTVOORSTEL
Het geselecteerde project zal worden aangekondigd en voorgesteld aan 
de stad, de stakeholders en de bewoners, in het bijzijn van het volledige 
ontwerpteam. 
Oogstworkshop

2 HET OPEN STADSATELIER - VISIE
Het startpunt van het proces is een stadsbreed participatietraject.  
Hierbij wordt het oude stadhuis ingezet als open stadsatelier, waar 
burgers, beleidsmakers en -ondersteuners samen komen om een 
visie te ontwikkelen over de toekomst van Torhout.  Zo wordt het oude 
stadhuis, al dan niet tijdelijk, een publieke hub voor reflectie en actie, met 
workshops, lezingen en debatten die het de opmaak van visie voeden. 
De langetermijnsvisie die hier ontwikkeld wordt in deze fase, zal een 
robuuste en flexibele strategie zijn voor de verder ontwikkeling van 
Torhout. Expertenworkshop - Stadsdialoog - Opleveringsfeest

3. ONTWERPEND ONDERZOEK EN DE SELECTIE VAN 
DEELPROJECTEN/MINIMALE INTERVENTIES
Als een onderdeel van het stadsbrede participatietraject, zullen de 
verschillende ontwikkelingssites continue onderzocht en gedocumenteerd 
worden in thematische exploraties (kaarten, tekeningen...).   Een goede 
definitie van de verschillende stakeholders en een solide coalitie met een 
gemeenschappelijk doel per project/ontwikkelingssite, vormt de basis 
voor iedere interventie.  De stad Torhout neemt telkens de coordinatie van 
deze coalitie op zich, waardoor zijn garant kan staan voor de realisatie 

PARTICIPATIETRAJECT
Het open stadsatelier vormt het ankerpunt van het stadsbrede 
participatietraject.  Parallel aan het participatietraject blijven we verder 
werken aan een boekstaving van de verschillende ontwikkelingssites.  
Dit gebeurt enerzijds door een mapping van de verschillende locaties, 
maar anderzijds wordt deze zoektocht ook gevoed vanuit de thematische 
exploraties, waarin we zeer zorgvuldig opzoek gaan naar nieuwe en 
bestaande kwaliteiten, achterliggende logica’s en verdwenen verbanden.  
Dit geheel vormt een levend document.  Het schept een kader en geeft 
de interventies betekenis op een grotere schaal. De interventies worden 
enerzijds een verbeelding van de visie, maar anderzijds voeden zij ook 
de discussies rond de visie, waardoor die laatste steeds rijker wordt. 
De thematische exploraties zij de achtergrond van alle activiteiten in het 
oude stadhuis, als een continue expositie, waardoor er een interactie 
ontstaat tussen het open stadsatelier en de thematische exploratie.  

Per interventie wordt een duidelijke oplijsting gemaakt van de verschillende 
stakeholders.  Deze kunnen zowel privaat (investeerders, eigenaars…), 
publiek (AWV, de provincie West-Vlaanderen), beleidsmakend 
van verschillende niveaus (college, gemeenteraad, deputés…) als 
beleidsondersteunend (ambtelijke werkgroepen…) zijn. Belangrijk 
is om, via voldoende overleg - via de Oogst- en expertenworkshops, 
ambtelijk overleg, een sterke coalitie te organiseren rond ieder project: 
een gemeenschappelijk doel met duidelijke afspraken rond de verdeling 
van verantwoordelijkheden, gedragen door alle stakeholders.  In alle 
projecten zal de stad Torhout minimaal de coördinatie, organisatie 
en ondersteuning op zich nemen, waardoor zij gemeenschappelijke 
intenties en ambities kan bewaken.  
Voor ieder deelproject voorzien we een sequentie van sessies, waarbij 
in een oogstworkshop lokale bezorgdheden en wensen worden getoetst 
aan ambities uit de visie, een Stadsdialoog, waarin het geleverde werk 
wordt getoond en waarin feedback wordt verzameld.  Het realisatietraject 
wordt afgesloten met een Opleveringsfeest. Om de bevolking efficiënt te 
betrekken wordt een visieteam samengesteld.  

november 2016 - april 2017
Startvergadering met stad

Oogstworkshop

mei - augustus 2017 
overlegmoment stad

werksessie ontwerpteam
Eerste hypothese

expertenworkshops
Draft visienota

Stadsdialoog
overlegmoment stad
werksessie ontwerpteam
Finale visie

overlegmoment stad
Opleveringsfeest

september 2017 - april 2018

werksessie ontwerpteam
overlegmoment stad

expertenworkshop

werksessie ontwerpteam
Draft ontwikkelingsvisie

overlegmoment stad
Ontwikkelingsvisie

maart 2018 - mei 2018
overlegmoment stad
Oogstworkshop Marktplein
werksessie ontwerpteam
Draft Schetsontwerp

expertenworkshop
overleg stad
Schetsontwerp

Stadsdialoog Marktplein
overlegmoment stad
werksessie ontwerpteam
Draft voorontwerp

Overlegmoment stad
Voorontwerp

Opleveringsfeest

2021

tijdelijk gebruik, minimale 
ingrepen

permanente presentatie

werfbezoeken en -opvolging

in het open stadsatelier worden alle resultaten permanent getoond

tijdens de werf worden werfbezoeken georganiseerd.  Een delegatie van directe omwonenden 
wordt uitgenodigd op de werfvergaderingen, om zo ook inspraak te hebben op deze fase.

voorstel en bepalen duurzaamheidsambities
FASE 1- EERSTE PROJECTVOORSTEL 

FASE 2 - ONTWIKKELING VAN EEN GEDRAGEN LANGETERMIJNSVISIE EN STRATEGIE

FASE 3 - ONTWERPEND ONDERZOEK EN BEPALING DEELPROJECTEN

FASE 4 - GEDETAILLEERD ONTWERPVOORSTEL VOOR HET MARKTPLEIN EN OMGEVIN

FASE 5 - UITVOERING VAN HET ONTWERP

aanpassingen aan draft

presentatie van het geleverde werk aan alle bewoners, nauwe samenwerking met stad en 
visieteam
conclusies stadsdialoog Marktplein
uitwerken ontwerpvoorstel

opmerkingen draft voorontwerp

tijdelijke interventies of inname van het markplein (en het oude gemeentehuis) kunnen het proces 
van transformatie en betrokkenheid stimuleren en vasthouden

thematische exploratie en ontwikkelingsvisie en traject deelprojecten

draft ontwikkelingsvisie wordt overlopen en afwegingen worden gemaakt

startoverleg
presentatie van visie en kadering proces - input bevolking
uitwerken schetsontwerp

stad, hogere besturen, het visieteam

conclusies Stadsdialoog
thematische exploratie en opstellen finale visie

voorstelling visie

thematische exploratie en een longlist van deelprojecten voorbereiden
longlist wordt overlopen en prioritisering wordt gemaakt

stad, hogere besturen, het visieteam - aftasten coalities rond deelgebieden

presentatie van het eerste projectvoorstel - input bevolking

conclusie  Oogstworkshop

thematische exploratie en opstellen van een eerste hypothese

stad, hogere besturen, het visieteam

presentatie van het geleverde werk aan alle bewoners, nauwe samenwerking met stad en 
visieteam

HET VISIETEAM
Een stadsbrede participatie vraagt een goede organisatie. Het team stelt 
voor om binnen de bevolking op zoek te gaan naar trekkers; personen 
die een goed aanvoelen hebben van het reilen en zeilen binnen Torhout 
en die zo gedragen input kunnen geven aan het proces. Tegelijkertijd 
vergroot dit het eigenaarsschap van het voorstel, waardoor het visieteam 
zelf de verdediging’ van het project op zich neemt.  
STADSDIALOOG
De stadsdialoog is een publieke presentatie, waarin de uitgewerkte 
plannen of visie worden toegelicht. Er wordt gevraagd aan aanwezige 
deelnemers hun reacties op de plannen te formuleren.
Op basis van deze reacties worden de plannen waar nodig nog bijgesteld.

van gemeenschappelijke intenties en ambities die geformuleerd werden 
in het open stadsatelier. Bij de overgang van interventie (planningsfase) 
naar project (uitvoeringsfase), zullen lokale bewoners en stakeholders 
betrokken worden in een lokaal, project-specifiek participatietraject: 
participatie op een lokale, punctuele schaal.  Hier stellen we een reeks 
van co-creatiemomenten voor, afgewisseld met werksessies van het 
ontwerpteam. 
Expertenworkshop   

4. GEDETAILLEERD ONTWERPVOORSTEL VOOR HET 
MARKTPLEIN EN DE OMLIGGENDE STRATEN (DEELPROJECT 
1)
Het ontwerpteam maakt een gedetailleerd ontwerpvoorstel, na 
presentaties en feedbackmomenten van de verschillende stakeholders 
en bewoners tijdens het participatieproces, specifiek voor dit project. Het 
voorstel is een pilootproject voor voor deze aanpak binnen Torhout en is 
exemplarisch voor de aanpak van verschillende andere deelplrojecten. 
Lopende projecten worden doorlopend tentoon gesteld in het open 
stadsatelier.
Oogstworkshop - Expertenworkshop - Stadsdialoog - Opleveringsfeest

5. REALISATIE
Bij de oplevering van het project, wordt het nieuwe Marktplein het 
epicentrum van een groot opleveringsfeest, waarbij het plein terug 
gegeven wordt aan de Torhoutenaren.  

Het is belangrijk in het achterhoofd te houden dat de fases die in de 
projectdefinitie naar voor geschoven worden, voor het team geen 
opeenvolgende fases zijn.  Voor ons is fase 2 een doorlopend proces 
tussen verschillende publiek en/of private stakeholders, beleidsmakers 
en -ondersteuners van verschillende niveaus en de bewoners.  
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het realisatieproces, 
verwijzen we graag naar de hoofdstukken projectopvolging en 
budgetcontrole.

OPLEVERINGSFEEST
Na het indienen van de definitieve plannen of visie volgt een periode van 
voorbereidende werken voor verdere planvorming van de deelgebieden 
(geen deel van deze opdracht, buiten marktplein!). Tijdens deze periode 
kunnen tijdelijke interventies of ingebruikname van de gebieden het proces 
van transformatie en burgerbetrokkenheid stimuleren en vasthouden.
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BUDGET
Voor een verdeling van het budget en erelonen bij bijkomende prestaties 
wordt verwezen naar onderstaande tabel.  

BUDGETBEWAKING
Een goede budgetbewaking is pas mogelijk wanneer er bij een project 
gestart wordt met realistische ambities. Er is vanzelfsprekend een 
duidelijk verband tussen het ambitieniveau van het ontwerp en de 
kosten. Een eerste toets die de opdrachthouder zal moeten doen is of 
het vooropgestelde budget in overeenstemming is met de ambitie van 
het project. Wanneer er een discrepantie is tussen budget en ambitie 
moet dit met de opdrachtgever besproken worden en moeten ofwel de 
budgetten ofwel de ambities aangepast worden. 

In het laatste geval zal het team de opdrachtgever ook bij staan en 
conceptuele voorstellen doen waarbij door bepaalde projectonderdelen 
hoogwaardiger uit te werken en andere meer standaard/functioneel er 
binnen het beschikbaar budget toch een hoge kwaliteit kan gehaald 
worden. 

Na deze eerste principiële aftoetsing moet in elk projectstadium een 
realistische kostprijsraming opgemaakt worden. Dit begint reeds bij het 
opstellen van het basisconcept in masterplanfase. De relatie tussen 
concept en kosten is immers van groot belang. Dit verband moet op elk 
moment op een juiste wijze worden ingeschat. 

Bij een afwijking van de kostenraming ten aanzien van de vooropgestelde 
budgetten dient dit kostenaspect als specifiek item besproken te worden 
onder de actoren. Zodoende kan men evalueren of de concepten moeten 
worden bijgestuurd, mogelijkheden voor een meer kostenefficiënte 
materialisatie van de concepten moeten worden onderzocht ... dan wel 
budgetten moeten worden herbekeken. 

Het belang van de bewaking van het budget vanaf de eerste fase van 
het project kan niet voldoende worden benadrukt. Grondige wijzigingen 
aan het budget in een latere fase veroorzaken immers steeds belangrijke 
problemen in de projectplanning. Belangrijk in deze fase is in het budget 
ook een reserve in te bouwen ter compensatie van de onvermijdelijke 
kleine wijzigingen, meerwerken, prijsherzieningen en onvoorziene 
factoren. De mate waarin we het budget opsplitsen of detailleren wordt 
fgestemd, enerzijds op het detailniveau van de betrokken fase van onze 
opdracht, maar anderzijds ook op de mogelijkheid om (op een flexibele 
wijze), en vergelijking te kunnen maken tussen verschillende scenario’s 
binnen dezelfde fase (of tussen de budgetten van opeenvolgende fasen 
van verschillend – van grof naar fijn – detailniveau). De budgetraming in 
de fase “voorontwerp” wordt opgesteld op basis van volgende gegevens: 
 - ofwel zal op basis van een opmeting van oppervlaktes in het 

voorontwerp een controle gebeuren aan de hand van eenheidsprijzen 
per m²: dit is mogelijk wanneer het om typologisch goed gekende 

PROJECTOPVOLGING
De verschillende opdrachten zullen worden uitgevoerd binnen de 
timing die overeengekomen is met de opdrachtgever.  Dit gaat uit van 
een geregelde monitoring van de vooruitgang van de verschillende 
onderzoeks- en coördinatieopdrachten doorheen de verschillende fases.
Door in te zetten op het creëren van een sterke coalitie rond ieder project, 
wordt vermeden dat, in een latere fase van het project, fundamentele 
obstakels zorgen voor vertragingen. Een vlot verlopen van het project, 
binnen de vooropgestelde timing, gaat uit van een duidelijke visie en 
beslissingen van alle betrokken partijen.

PLANNING IN DE STUDIEFASE (FASE 2-3)
De ontwerpplanning zal worden opgesteld in de startfase op basis van: 
-verificatie van de basisgegevens
-de door de opdrachtgever gewenste planning en fasering
-de verdere opsplitsing van alle activiteiten in deeltaken, aangepast 
aan de specifieke kenmerken van het project. De termijnen voor deze 
deeltaken dienen dan als maatstaaf voor de voortgangscontrole van de 
activiteit zelf. 
-toevoegen van mijlpalen en kritische data (i.v.m. beslissingen van de 
overheid omtrent goedkeuringen, vergunningen enz...) in overleg met 
de opdrachtgever en andere betrokken actoren. De bewaking van de 
planning in deze fase zal voornamelijk gebeuren door controle op de 
voortgang van de deelactiviteiten. Oordeelkundige keuze van deze 
deelactiviteiten en hun bijhorende uitvoeringstermijnen en mijlpalen 
laat aldus toe om tijdig in te grijpen op de planning van de betreffende 
hoofdactiviteiten. Afwijkingen op de planning zullen worden geanalyseerd 
samen met de betrokken actoren. De nodige maatregelen tot correctie 
zullen worden voorgesteld en opgevolgd.

PLANNING IN DE UITVOERINGSFASE (FASE 4-5)
De gecoördineerde basisplanning “uitvoering” zal worden opgesteld op 
basis van o.a. volgende factoren:
-de vooropgestelde gefaseerde realisatie en ingebruikname van het 
project 
-de moeilijkheidsgraad van de werken
-de minder hinder maatregelen
-de instandhouding van het verkeer

De gedetailleerde uitvoeringsplanning zelf wordt dan verder opgesteld 
door de aannemers op basis van de opgelegde basisplanning. 
Deze planning zal in eerste instantie qua overeenstemming worden 
getoetst aan de basisplanning, rekening houdend met gebeurlijke 
tijdsbesparende en/of uitvoeringsgebonden voorstellen vanwege 
de aannemers. Ook aan de aannemers zal gevraagd worden de 
overeenstemmende mijlpalen en voldoende deelactiviteiten in te bouwen 
voor verdere bewaking van de uitvoeringsplanning en de beperking van 
de hinder voor de weggebruikers.De uitvoeringsplanning wordt dan 
verder wekelijks opgevolgd door de opdrachtgever als vast item van 
de werfvergaderingen. Gebeurlijke afwijkingen op de planning zullen 
worden geanalyseerd samen met de aannemers en de opdrachtgever.  
Desgevallend zullen de nodige maatregelen tot correctie en inlopen van 
vertragingen door het projectteam worden voorgesteld en opgevolgd. 
Het projectteam rapporteert maandelijks aan de opdrachtgever omtrent 
de planningsaspecten.

DUURZAAMHEID
Het begrip ‘duurzaamheid’ is de laatste jaren een echt probleembegrip 
geworden . Het is zowel een consensueel begrip (Wie kan er tegen zijn), 
een containerbegrip (Bij welk woord kan ‘duurzaam’ allemaal worden 
geplaatst?), een complex begrip (Wie begrijpt het begrip?) als een 
opportunistisch begrip (Wie maakt er geen gebruik van?). 
Ondanks het feit dat het team zeer vertrouwd is met de theoretische 
basis en de praktische toepassing van bestaande systemen om 
duurzaamheid te meten, zoals BREEAM infra UK (pilot), Greenroads, 
duurzaamheidsmeter Gent, Vlaanderen… zijn we van oordeel dat deze 
instrumenten onvoldoende garanties bieden voor een duurzaam project: 
het vastleggen van een score in deze fase geeft geen garanties naar 
de opdrachtgever voor een goed resultaat, er bestaan momenteel nog 
geen instrumenten specifiek voor de (her)aanleg van publiek domein en 
verschillende instrumenten zijn niet aangepast aan de lokale context. 

In onze methodologie vertalen we ambitieuze doelstellingen naar 
concrete, aftoetsbare eisen. Samen met de stad gaan we opzoek 
naar welke thema’s leven in Torhout: bio-diversiteit, sociale cohesie, 
hemelwatermanagement… We werken dan samen een methodologie 
uit voor een beperkt aantal duurzaamheidsaspecten. Maatregelen die 
reeds zijn opgenomen in geldende wetgeving willen we niet nodeloos 
herhalen of claimen als een duurzame maatregel. We distantiëren ons 
op die manier van ‘greenwashing’ en zitten enkel in op onderwerpen 
waarin we effectief het verschil kunnen maken, waarin we het bestek 
overstijgen, waarmee we vooruitgang in de sector willen stimuleren, die 
deel uitmaken van de overkoepelende visie. Duurzaamheid is in eerste 
instantie een houding, met andere woorden mensenwerk. We gaan samen 
met de opdrachtgever op zoek naar welke ambities haalbaar zijn en op 
welke thema’s de stad wil inzetten.  Duurzaamheid is voor ons daarbij 
een motor voor kwaliteit: ‘de kwaliteit van het planproces’, ‘de ruimtelijke 
kwaliteit’, ‘de socio-economische kwaliteit’ en ‘de milieukwaliteit’, waarbij 
deze vier kwaliteiten in evenwicht moeten zijn. De kunst van duurzame 
architectuur en stedenbouw is om in een stapsgewijs proces door 
voortdurend wikken en wegen zowel op vlak van het planproces, de 
ruimtelijke kwaliteit, de socio-economische kwaliteit en de milieukwaliteit 
het hoogste te behalen. Duurzame stedenbouw wordt hier niet louter 
gedefinieerd binnen het traditionele duurzaamheidskader, maar 
procesgericht met aandacht voor de verschillende milieucomponenten.

Een duurzaam en kwaliteitsvol project kan enkel worden gerealiseerd 
wanneer op een integrale manier wordt gewerkt binnen een 
multidisciplinair team. Ingenieurs zullen het ontwerpteam van bij de 
start bijstaan. Zij zullen zorgen voor de noodzakelijke technische en 
uitvoeringsgerichte ondersteuning om de technische en budgettaire 
haalbaarheid van het ontwerp van bij de start te bewaken. We geloven 
er immers in dat een continue intense wisselwerking tussen ingenieurs 
en ontwerpers noodzakelijk is om te komen tot een duurzaam project. 
De jarenlange effectieve samenwerking binnen het team staat hiervoor 
garant. 

Hieronder willen we een aantal mogelijke voorstellen toelichten die de 
impact op het milieu dienen te minimaliseren. We willen er de aandacht 
op vestigen dat dit denkpistes zijn die verder meegenomen worden in het 
verder uitwerken van ons voorstel.

WATERHUISHOUDING
Wat waterhuishouding betreft zijn vertraagde afvoer en buffering al 
goed ingeburgerde concepten. De hiervoor beschikbare technologie is 
voldoende beproefd. Het is uiteraard een pak duurzamer wanneer er 
rechtstreeks in de bodem geïnfiltreerd wordt. In dat kader wensen wij 
de verhouding verharde, semi-verharde en onverharde oppervlakte te 
optimaliseren teneinde een maximale infiltratie te bekomen. 

MATERIALEN
Bij de afbraakwerken die de herinrichting zullen vooraf gaan komen 
potentieel heel wat materialen (grond, verharding, …) en elementen 
(straatmeubilair, …) ter beschikking. Het merendeel wordt doorgaans 
afgevoerd naar een stortplaats. Grond vormt veelal een uitzondering. 
Het streven naar een gesloten grondbalans begint stilaan de standaard 
praktijk te worden. Wij zijn echter van mening dat deze praktijk voor 
meerdere van de vrijgekomen materialen van toepassing kan zijn. In het 
recente verleden hebben we hiermee een aantal succesvolle resultaten 
geboekt. Wat het aanwenden van nieuwe materialen betreft stellen we 
voor dat de keuze steeds gebeurd op basis van de levencyclusanalyse 
(LCA) van het desbetreffende materiaal.

MOBILITEIT
Het consequent invoeren van het STOP-principe als ontwerpleidraad 
wordt naar voor geschoven. We wensen te onderzoeken op welke wijze 
onnodig autoverkeer afgeleid kan worden zonder daarbij de problemen af 
te wentelen op andere buurten. Op deze manier willen we voetgangers, 
fietsers en openbaar vervoer een meer prominente rol geven in het 
project. 

projectonderdelen (bv verhardingen) gaat waarvan eenheidsprijzen 
per m² voldoende eenduidig zijn gekend (deze zijn binnen het team 
beschikbaar) 

 - ofwel zal een opmeting gebeuren van de elementaire onderdelen 
van het project om een juistere raming te kunnen maken aan de 
hand van eenheidsprijzen per onderdeel: dit is meer bepaald 
aangewezen indien het gaat om typologisch minder goed gekende 
of gestandaardiseerde onderdelen, of bij gebruik van materialen 
met eenheidsprijzen die sterk afwijken van doorgaans gebruikte 
materialen, kortom steeds indien men twijfelt aan de toepasbaarheid 
van de vorige methode ook kan een combinatie van de twee 
methodes worden toegepast.

Bij de opmaak van het aanbestedingsdossier wordt een gedetailleerde 
prijsraming opgesteld op basis van de meetstaten die samengeteld 
worden en opnieuw getoetst worden aan de voorontwerpraming. Voor het 
opmaken van de gedetailleerde raming zijn bij het team ruim voldoende 
databanken beschikbaar om een “tijdsgebonden” raming op te maken 
(o.m. ook van recente inschrijvingen/prijsoffertes). 
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CONCLUSIE

De vier werkvelden

We gebruiken de 4 werkvelden als basis voor een transversale visie.  We geloven echter 
ook dat werkvelden, zoals gedefineerd in de projectdefinitie, niet afzonderlijk behandeld 
kunnen worden. Er zit een groot potentieel in hun overlap en complementariteit. Doorheen 
4 lagen, exploreert en kruist  de visie de 4 werkvelden, om zo tot het meest optimale, 
kwalitatieve en efficiënte voorstel te komen. 
Leven in een groots landschap: het concept van de kwaliteitsvolle plekken is per definitie 
een strategie om de beste relaties tussen het landschap en zijn bewoners te vinden. Het 
is onze manier om meer mogelijkheden tot interactie en beleving van het landschap voor 
de inwoners van Torhout te creëren. Tegelijkertijd omarmt het voorstel het bestaande, 
activeert het nieuwe, sociale economieën, burgerinitiatieven, of creëert het linken met het 
landbouw-, educatie of cultureel netwerk. Netwerken die hun voordeel halen uit die linken 
tussen het stedelijke en de natuur.  

Minimale interventie met maximale impact: interventies die de principes van klimaatrobuust 
publiek domein combineren met een doorgedreven participatieve aanpak.  Het is een 
voorzichtige en goed doordachte interventiestrategie die klimaatadaptatie combineert het 
bewaren en onthullen van het bestaande landschap. 

In verbinding brengen en de afstand bewaren: een strategie voor een gebalanceerde 
mobiliteit die een direct antwoord geeft op de toegankelijke stad. Een antwoord met een 
hoge ambitie, maar met daar een realistisch transitiepad verbonden. Maar tegelijkertijd ook 
een strategie voor het vergrote van de kwaliteit van de publieke ruimte. Plekken die per 
definitie zullen evolueren naar meer kwalitatieve ruimtes, vitaliteit toevoegend aan de stad.

Consolideren van de structuur: een duidelijke visie is nodig om al het voorgaande te 
kunnen ondersteunen; zowel bestemmingsmatig als op vergunningenniveau.  Deze visie 
beschermt niet alleen het open landschap, maar versterkt en densifieert de stedelijke 
kwaliteiten.  We identificeren de minst gedefinieerde weefsels binnen Torhout als potentiële 
sites voor nieuwe woonontwikkelingen, waarbij waarden als collectiviteit, betaalbaarheid 
en redelijke densiteit de basis van het ontwerp vormen.  

En finaal, het ontwerp voor het marktplein en de aansluitende straten: het ontwerp schuift 
het marktplein vooruit als het hart van een sterke kernstad, waarbij de 4 lagen van de visie 
worden gematerialiseerd. Een ontwerp van een stedelijke ruimte die een nieuwe vorm van 
mobiliteit verwelkomt en omzet naar kwaliteitsvolle ruimtes, door de herontwikkeling van 
het oude stadhuis.  Een plek die gastvrij het dagelijkse leven ondersteunt, maar tegelijkertijd 
een eventplatform kan zijn voor Torhout en omstreken.    


