
OO3206C Stadskernvernieuwing Torhout 

De historische kernen van de kleinere steden staan onder druk. De dynamiek lijkt 
er stil te vallen. Verouderende bevolking, sleetse publieke ruimte, winkelleegstand, 
beperkte vervoersalternatieven, … elk van deze evoluties toont de nood voor 
stadskernvernieuwing. Torhout wil hier duidelijk sterk op inzetten door de opmaak 
van een strategie of masterplan voor de stadskernvernieuwing te koppelen aan een 
participatief traject én met de uitvoering van een project voor de centrale publieke 
ruimte. 
Het participatief traject (Fase 0) werd reeds aangevat met het identiteitsonderzoek 
dat bewoners direct betrekt bij het hervinden van de eigenheid van Torhout als start-
punt voor een nieuwe dynamiek. Het vormt de basis voor deze wedstrijdfase (fase 1). 
De volgende stap lijkt de opmaak van een masterplan of globale visie voor die kernver-
sterking (fase 2) waarna deeluitwerkingen voor specifieke plekken volgen (fase 3).  
Het uitwerken van een inrichtingsvoorstel voor de centrale publieke ruimtes vormt 
dan het sluitstuk (fase 4). Een lang traject van plannen maken eindigt in 2021 met de 
aanleg van de pleinen: de spade gaat de grond in!

Het project voor Torhout vormt voor ons een bijzondere kans om het roer om te 
gooien. Letterlijk. We stellen voor om het klassieke traject achterstevoren aan te 
pakken en zo de unieke combinatie van participatief traject + strategische visie + 
uitvoeringsproject volop uit te spelen. We willen, spreekwoordelijk dan, nu al de spade 
de grond in. We willen niet wachten om terug dynamiek in de kern te brengen na een 
lange periode van plannen maken, we willen de dynamiek die er nu reeds voorzichtig 
ontstaat met dit proces steeds harder aanzwengelen en gaandeweg de plannen op-
bouwen. Daarom starten we met één sterk project: de herinrichting van de markt en 
herbestemming van het stadshuis tot “stadshart” voor alle stadsbewoners. 
Dat project is voor ons zowel het uitwerken van een zeer fijngevoelig ontwerp voor 
de publieke ruimte als het opzetten van een echt nieuw gebruik van het centrum. Die 
dynamiek én de ontwerpprincipes die hieruit voortvloeien zetten we vervolgens in om 
vanuit het centraal plein een ruimere stedenbouwkundige figuur – de “ruggegraat” van 
Torhout – vorm te geven. Dit niet via een te vage stedenbouwkundige visie maar net 

via een zeer gedetailleerd ontwerp dat de eigenheid en identiteit van het centrumplein 
verder doorzet. En daaraan koppelen we een kader én co-creatieve methodiek die 
gedurende een veel langere periode mogelijkheden biedt om zeer uiteenlopende klein-
schalige projecten in de ruimere stadskern hieraan te koppelen. Een “confetti” van 
stadsprikkels als kleine ruimtelijke ingrepen, verdichtingsprojecten, buurtpleintjes, 
speelplekken, parkeervelden, nieuwe functies en meer die we via co-workshops mee in 
het project van stadskernvernieuwing willen betrekken. Onze aanpak verbijzondert de 
klassieke stedenbouwkundige insteek daarom op twee manieren; enerzijds door veel 
gerichter en meer gedetailleerd te ontwerpen zodat echt sprekend wordt voorgesteld 
wat er kan en wat er echt komt, en anderzijds door het participatieve werken centraal 
te stellen, door samen aan de voorstellen te werken, en door letterlijk ruimte te bieden 
aan bewoners en verenigingen uit Torhout om zelf deel te nemen aan de stadskernver-
nieuwing.

Stadskernvernieuwing lijkt al snel te gaan om een zeer grootschalige operatie van ste-
delijke vernieuwing, herinrichting, vervanging en herbestemming. De voorbeelden van 
stadssanering uit vorige eeuw zetten ons natuurlijk snel op het verkeerde been.  
Want de veranderingen in dynamiek gebeuren eigenlijk geleidelijk en vaak via gebeur-
tenissen. Zo is de dynamiek niet in één nacht weggetrokken en zal deze ook  niet 
louter met een ingreep terugkomen. De noodzakelijke verandering kunnen we wel 
aanzetten met een stevig stadshart, en zal verder via kleine ingrepen vorm krijgen. 
En verandering is moeilijk voor iedereen. Daarom vinden we het belangrijk aandacht 
te hebben voor verandering via kleine stapjes die net flexibiliteit en eigen dynamiek 
van onder uit toe laten om het ritme van hoe Torhout het zelf wel ziet zitten. 
Want de stedelijke vernieuwing krijgt nog het meest van al vorm via de vele private 
ontwikkelingen (voor bijkomende appartementen, nieuwe winkels, extra voorzienin-
gen, parkings, …), en ook via kleine publieke impulsen (speelplekken, vergroening, 
publieke parkings, stadsgebouwen, …) . 

We kunnen alle toekomstige ontwikkelingen en ruimtenoden niet zomaar voorspellen 
en in een dichtgetimmerd plan een plek geven. 
We moeten ruimte laten voor dynamiek en flexibiliteit. 

Daarom stellen we een dubbele aanpak voor die inspeelt op drie karakters van  
Torhout. Het vormen drie lagen voor het masterplan die we over elkaar leggen:
- een centraal project van plein-stadhuis-luifel als eerste interventie en als   
 baken voor het versterken van de dynamiek,
- een meer klassieke lezing van de stad waarin de hoofdstructuur of ruggegraat 
 opgelicht wordt als drager voor toekomstige dynamieken,
- een nieuwe, meer generieke laag opgebouwd uit grotere en vooral veel 
 kleinere plekken en projecten.

Een strategie voor stadskernvernieuwing achterstevoren
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Onze lezing van de kansen voor stadskernvernieuwing is zeer “open”. We willen 
ruimte laten voor initiatieven van iedereen die mee bouwt aan de stad. Letterlijk 
door een overzicht te bieden van lopende en mogelijke bouw-, verdichtings- en 
herbestemmingsprojecten, maar ook figuurlijk door projecten mee in beeld te brengen 
waar nieuw gebruik mogelijk is en ruimte voor al dan niet tijdelijke initiatieven.  
Te veel masterplannen beschouwen dergelijke ingrepen als “ruis” op de stedelijke 
structuur die via een degelijk planologisch kader en strenge regeltjes gestuurd 
of tegengegaan moeten worden. Dergelijk insteek kan enkel maar dynamiek 
tegenwerken. We suggereren liever mogelijkheden zowel voor private initiatieven 
als voor projecten van het stadsbestuur en haar partners. En we zien veel plekken 
met kansen in de stadskern: private en publieke parkeervelden, verharde ruimtes 
en restgroen met kansen voor nieuwe ontmoetingsruimtes of speelplekken, 
braakliggende kavels voor nieuwe gemengde woonprojecten, en bestaande als dan 
niet leegstaande gebouwen die een andere functie kunnen krijgen/ een restaurant, 
museum, winkeltje, scoutslokaal, … We stellen voor de stad project per project ook 
mee te veranderen en plaats te vinden voor nieuwe dynamieken. Het voormalige 
stadshuis op het vernieuwde marktplein speelt ook hier een cruciale rol: het is ons 
eerste herbestemmingsproject. Het gebouw met de meeste geschiedenis van de stad 
kan terug écht een huis voor heel de stad worden. Een stadsgebouw dat ruimte biedt 
voor stedelijke ontmoeting van de meer dan 70 organisaties en verenigingen die nu 

Confetti van Stadsprikkels
mee de dynamiek van Torhout bepalen.  Deze organisaties kunnen al vanaf morgen 
mee het voormalige stadhuis opladen en ‘s avonds laten oplichten. De herinvulling en 
ook tijdelijke herbestemming van het stadhuis is voor ons daarom hét voorbeeld voor 
andere confetti’s (zie conceptschets) en ook hét vliegwiel voor het verder zetten van 
het participatief traject. 
De participatieve aanpak is eveneens voor de confetti’s cruciaal. We willen dit niet 
aansturen met een generiek planologisch kader, gabarietenplan of beeldkwaliteits-
plan, maar via co-workshops waarbij stad, initiatiefnemer en ontwerpteam samen 
via gebalde ateliersessies zoeken naar de invulling, aansturing en meerwaarde van elk 
confetti-project. 
De stad is zelf ook eigenaar en/of gebruiker van enkele van deze confetti’s. Vanuit de 
idee voorbeeldstellend te zijn als overheid, gaan we ervan uit dat een aantal van de uit 
te werken confetti’s zeker aangedragen zullen worden vanuit de stad Torhout zelf.

Potentiele sites wooninbreiding
Potentiele locaties (gelaagde)  
parkeergebouwen
Bestaande private parkeerterreinen 
Bestaande parkeerboxen
Bestaande publieke parking 
onvolledig
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Naast een mogelijke veelheid aan stadsprikkels willen we vanuit het centrale plein 
ook inzetten op een sterke publieke ruggegraat voor Torhout. Deze moet structurele 
verandering van het bestaande weefsel mogelijk maken zowel op lange termijn als op 
zeer korte termijn. Dit kunnen we opvatten als masterplanopgave maar dus evengoed 
vanuit de herinrichtingsopgave voor het centrale plein. Vanuit het inrichtingsproject 
voor het plein kunnen we de circulatie van het stadscentrum herdenken, kunnen we 
een landschappelijke figuur van bomen en watervlakken introduceren, functionele 
dynamiek richting geven en vooral een erg sterke identiteit uitdragen, letterlijk vanuit 
de vormgeving en het beeld van de publieke ruimte naar een veel ruimer gebied.  
Keuzes op deze thema’s (die aansluiten bij de hierna gedefinieerde 4 werkvelden) 
genereren kansen voor een ruimere stedelijke figuur, startend vanuit het ontwerp van 
het plein. 

Die stedelijke figuur bestaat uit vijf ruimtelijke delenlagen:
1. Het centrale heraan te leggen stadsplein met luifel en stadhuis (samen het 
stadshart) met verschillende historische uitlopers. Deze uitlopers takken aan op het 
bestaande handelsapparaat en bieden impulsen om deze te versterken en te herwaar-
deren. Ze vormen bovendien de directe verbindingen tussen het centrale plein en de 
verschillende andere ruimtelijke deellagen hierna. 
2. De publieke hoofdstructuur die identiteit verleent aan de stadskern en 

Ruggegraat voor Torhout
aanleiding biedt voor het uitbouwen of aanpassen van verschillende deelprojecten/
masterplannen zoals de stationsomgeving, de stadsparken, de voorzieningencampus 
in de buurt van het cultureel centrum, nieuwe stadhuis, stadion en sporthal, en een 
nieuw belevingslandschap te noorden van het uit te bouwen ziekenhuis. Aan deze 
hoofdstructuur kunnen ook de belangrijkste semi-publieke enclaves van scholen en 
ziekenhuis opgehangen worden.
3. Een zachte hoofdroute verbindt het stadsplein met de Groene 62. De route 
krijgt een eigen traject, veilig, los van autoverkeer en doorheen of langs de belangrijk-
ste publieke voorzieningen. Als hoofdroute vanaf het plein trekt ze de beeldkarak-
teristieken door van het centrale plein tot in het landschap. De nieuwe luifel en het 
voormalige stadhuis vormen het startpunt van deze route.
4. Tegelijk wordt ook de hoofdontsluiting scherp gesteld: een sterke stadsring 
vormt de verdeelfiguur voor het verkeer richting enkele radiale invalswegen. Deze 
sluiten aan op de uitlopers van het centrale plein via eenrichtingslussen die ook ruimte 
in de straat laten voor kuieren langs etalages, zitten op een terrasje of stadsbankje, … 
de belangrijkste publieke (gelaagde) parkings haken aan op deze ontsluitingsstructuur.
5. Via het herwaarderen van de historische stadsvestingen, wordt de stedelijke 
structuur vervolledigd. Een groen-blauwe ketting introduceert expliciet water, groen 
en op termijn wandelpaden die aansluiting geven op paden van en naar het centrum 
en/of naar de groene ruimtes buiten de stad, inpikkend op het bekenlandschap.

A. Stadsvesten / water / landschap / 
routes
1. Grote stadsring
2. Radialen in twee richtingen
3. ‘Zachte’ knip (enkel richting)
    minder straat en meer publieke 
    (verblijfs)ruimte

X1/2/3  Scholencampus
Y1/2 Ziekenhuiscampus (met toekom-
stige uitbreiding Y2)

B. Fiets- en wandelroute
1. Stadsplein met tentakels
2. Stationsproject
3. Twee stadsparkjes
4. Voorzieningen op groene campus
5. Landschap (nieuwe verbinding Groene 
62, fiets- en wandelroutes, kastelen, ...)



Wanneer we historische (post)kaarten van Torhout bestudeerden, vielen ons de 
vele motes, vijvers en een oude stadsvesting op. Ook ligt Torhout in een landschap 
van bossen en agrarische velden, wandelwegen en fietsroutes die momenteel niet 
voldoende gelinkt zijn met de stad. Het progressief toevoegen van infrastructuur en 
verkavelen heeft mee voor deze breuk gezorgd. Met ons voorstel kijken we naar de 
toekomst door terug te grijpen naar het verleden: Torhout is van oudsher een netwerk 
van water en bos.
We stellen een kwalitatieve aanpak voor met 2 strategieën als leidraad:

- Water. Collectieve identiteit van de stad Torhout

De laatste decennia werd water in de stad als een probleem aanschouwd door de te-
rugkerende overstromingen, het gevolg van het inkapselen van beken en stromen.  
We stellen voor om de drie voorziene overstromingsbekkens landschappelijk vorm te 
geven zodat deze ook een recreatieve functie kunnen krijgen.
In de stad zelf stellen we voor om delen van de oude stadsvesting weer open te maken 
en ‘motes’ te heraanleggen waar dit mogelijk en gewenst is. Het terugbrengen van 
water in de stad vergroot de buffercapaciteit bij hevige regenval en kan zorgen voor 
nieuwe woonkwaliteit (wonen aan het water), naast bijvoorbeeld het opnieuw beteke-
nis geven aan straatnamen zoals de Vestingstraat, Blekerijstraat, Bassinstraat, Winckel-
put, ... en het collectief zoeken naar namen voor nieuwe doorsteken.

- Groen. Bomen, parken en tuinen in Torhout

We stellen voor om de stad Torhout te linken met het landschap via de terreinen van 
de vroegere Warande -over de jaren heen verworden tot een voorzieningencampus 
met sportinfrastructuur, via de ziekenhuiscampus waar een verbinding zal gelegd wor-
den met de andere kant van de ring. Deze site kan terug aan visuele kwaliteit winnen 
door de aanplant van (hoge) inheemse boomsoorten die verwijzen naar het daarachter-
liggende landschap.
Er zijn momenteel drie groene zones die de functie vervullen van stadspark en 
sommige confetti’s zoals hiernaast gesuggereerd kunnen in de toekomst omgevormd 
worden naar groene zones (indien gewenst), in binnengebied of aansluitend op een 
publieke functie (suggesties) of in combinatie met water. 
De tuin achter de Sint-Pieterskerk (Heilig Hartplein) kan weer opgewaardeerd worden 
tot stadstuin, zoals deze gelegen voor het huidige politiekantoor. 
We introduceren bomen op specifieke locaties en een vertikale tuin op de Markt zelf, 
als referentie naar de vertikale tuin op de gesloten baksteen wanden van het kasteel 
van Wijnendaele.
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Stad en landschap Netwerk van water en groen

1. Hoge populieren en d ’Aussy’s Molen als 

inspiratie voor hernemen landschappelijke 

elementen op een hedendaagse wijze. 

2. Meiboom Torhout tussen kerk en stadhuis

3. David Hockney, The Arrival of Spring in 

Woldgate, East Yorkshire in 2011 - 25 March

4. (noordelijke) wandelroutes connecteren met 
de binnenstad wat de locale economie ten goede 

komt.

5. Sint-Pietersfeeste op de Peerdenmarkt 
(huidige locatie an Warande). Aanplant hoge 
bomen op locatie stadspark en wegnemen barri-
eres / bedrading / ...

6. ‘Het laantje van Middelharnis’

M. Hobbema, 1689. Londen, National Gallery.



Het leven in de stad heeft een publieke en een private dimensie; het huis is waar het 
dagdagelijkse (familie)leven zich afspeelt en de school, café or jeugdbeweging met een 
publieke dimensie. Het reeds geleverde vooronderzoek geschetst in de projectdefinitie 
toont het probleem van de scheiding tussen verschillende leeftijdsgroepen in Torhout. 
Het marktplein wordt soms al lachend het binnenplein van een ‘oudmannetjeshuis’ 
genoemd. De binnenstad wordt gekenmerkt door verappartementisering en door 
vergrijzing. We stellen twee strategiën voor om dit tegen te gaan:

- Overlap van functies en kleinschaligere handel 

Zoals in de introductie beschreven, stellen we voor om een dynamiek te ontwikke-
len samen met de inwoners van Torhout zodat nieuwe bewegingspatronen kunnen 
ontstaan, waardoor ontmoetingen tussen jong en oud mogelijk bevorderd worden. 
Het stimuleren van de fiets-en wandelroute tussen Torhout zuid en noord is hier een 
voorbeeld van. Het Stadshart met het vernieuwen van de Markt en het functioneel 
opladen van het voormalige Stadhuis kunnen gezien worden in dezelfde optiek.  
We stellen voor om het keramiekmuseum dat momenteel in het Ravenhof onderge-
bracht is, te verhuizen naar de voormalige brouwerij Huis Bekaert, en een restaurant 
in het Ravenhof. Jongerenorganisaties zouden ook een centralere functie kunnen krij-
gen (bijv. textielfabriek naast Ravenhof), supermarkten inkrimpen naar buurtwinkels 
of city markets en zo ruimte vrijmaken voor nieuwe detailhandel. Een basketbalveld 
kan bovenop een gelaagde parkeerinfrastructuur enzovoort. Om functionele kruis-
bestuiving toe te laten, lijkt het ons van groot belang om de draadafsluitingen in de 
bestaande parken (tussen Ravenhof - bibliotheek & Ravenhof - Nieuwstraat) alsook 
tussen de sportvelden op de Warande weg te nemen. Een quick win. 

- Nieuwe woonvormen (kaart)

Op domestieke schaal kan de stad privé-initiatief aanmoedigen door zelf op te treden 
als goede bouwheer. De rode zones op de kaart tonen onbebouwde kavels binnen de 
ring en in het oosten van Torhout waar er zou kunnen verdicht worden. Verdichting 
kan op een kwalitatieve manier gebeuren, en zonder in appartementsbouw te verval-
len. Gronden van verschillende groottes geven aanleiding tot andere combinaties of 
opties. Er kan ook geopteerd worden om de kostprijs van nieuwbouw te laten zakken 
door de eigendom van de grond los te koppelen van deze van de woning (Community 
Land Trust). De meest centraal gelegen strategische locaties zoals de Site Dekenij aan 
het Heilig Hartplein en de Site Pollet zouden kunnen als eerste onderwerp uitmaken 
van stadsworkshops waarin er wordt nagedacht over hun toekomst. Het introduceren 
van water in de Blekerijstraat zou wonen aan het water mogelijk kunnen maken.
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Vitale Stad Wonen en publieke voorzieningen voor jong en oud

1. Postkaart met het voormalige stadhuis en 
Huis Bekaert als décor voor een evenement.  

Stadhuis als Stadshart.

2. ‘t Craeyenhof (Ravenhof), ets, ongedateerd

3. ‘Untitled ’, Juan Genoves, 1982

In de openbare ruimte staat ontmoeten centraal.

4. Herinrichting Bañoles, Girona, arch. Josep 

Miàs, heropenen van kanalen in de binnenstad, 

andere steden waar dit momenteel succesvol 

gebeurt is Mechelen en Gent.

5. Hangshou Zhongshan Rd., ar. Wang Shu, 
openmaken bestaande kanaaltje in een voorheel 

geasfalteerd stadsdeel.

6. 17e eeuwse ovverdekte markt 

Villebois-Lavalette FR

7. Verdichting van een bouwblok met zeven 

gestapelde woningen en een semi-publieke bin-
nenstraat die toegang tot ondergrondse parking 

incorporeert.

8. Verdichting van een bouwblok met vier 

woningen georganiseerd rondom een gemeen-
schappelijke koer voor ontvangst (doet ook 
dienst als parking)



Toegankelijke stad Trage verkeerslussen, snelle voetgangersdoorsteken

- Snelle voetgangersdoorsteken

Net zoals in vele andere Vlaamse steden heeft Torhout vandaag de dag verkavelde bin-
nenplaatsen met grote potentie. Maar uniek voor de stedelijke identiteit van Torhout 
zijn de vele voetgangerspassages en semi-publieke toegangen tot deze binnengebieden 
die nu (ook) vaak aangewend worden als toegang tot privé-parkeergarages (oranje). 
Deze semi-publieke ruimte kan in de toekomst beter samenwerken met de publieke 
straten en pleinen.

Vanuit de Markt vertrekken enkele strategische verbindingen naar het Station, 
Ravenhof, De Brouckère en de noordelijke voorzieningencampus. We stellen voor om 
nieuwe connecties te maken waar mogelijk. Een evidente keuze is het openen van een 
doorsteek op de scholencampus die de oude stadsvesting volgt (Paters van Scheut).
De Warande (roze stippellijn) begeleidt bewoners of bezoekers die te voet, te paard 
of met de fiets vertrekken van en naar het omringende landschap of inpikken op de 
noordelijke voet-en fietswegen, en dit op een veilige manier.  

- Trage verkeerslussen en groepsparkeren 
We stellen voor om meer ruimte te creëren voor de voetganger en de fietser en we 
doen dit in ons voorstel door de circulatie van het gemotoriseerd verkeer te verminde-
ren en te vertragen. Er zijn minder wagens voelbaar in het Stadshart omdat deze eerst 
via de achterstraten worden geleidt alvorens op de Markt toe te komen.

De wagen blijft welkom in het centrum, maar wordt gedomesticeerd. We voorzien op 
nog te bepalen locaties gelaagde parkeergarages (paars) die in de tijd kunnen verhoogd 
of verlaagd worden, in functie van de vraag. Ze zijn bij voorkeur gelegen aan de ring-
weg of op strategische locaties gelegen aan hoofdwegen (samenwerkingen met
 eigenaars van bestaande parkeerplaatsen kunnen ook bekeken worden).  
Bruggestraat en Oostendestraat (in combinatie met de Fraeysstraat) zijn tweerichting 
en leiden naar de ringweg en randparkings. Intensiever gebruik van deze en bijkomen-
de parkings zorgen ervoor dat het langparkeren op de Markt verdwijnt naar de rand.

Kortparkeren blijft mogelijk aan de rand van de Markt op de door ons voorgestelde 
‘rafelrand’. We stellen voor om eenduidig langs één kant van de weg te parkeren. De 
andere kant is voorbehouden voor de handelszaken en eet-en drinkgelegenheden.

Deze taktiek laat toe op termijn en naar behoeve parkeergelegenheid in de rafelrand 
weg te nemen dan wel toe te voegen.

1. Clair-obscur werking van voetgangersdoor-
steek in Villers-les-Bois Frankrijk

2. Clair-obscur werking van voetgangers en 
autodoorsteek in Torhout (Site Pollet)

3. ’Het Straatje’, Johannes Vermeer, 1658
Het belang van (gemeenschappelijke) passages 
in de stad voor het publieke leven.

4. Een parkeergebouw van 2 lagen die een 

halve verdieping verzonken ligt ten opzichte 

van het maaiveld. Minder visuele impact 

in combinatie met goedkopere constructie en 

dubbele parkeercapaciteit. Begroeide wanden. 

Het verdubbelen van de parkeercapaciteit op 

dezelfde oppervlakte zorgt voor vrije ruimte 

die anders kan ingevuld worden.

5. Parkeren langs de kant van de weg in ons 
voorstel op het principe van de rafelrand (zie 
verder in de bundel voor uitwerking)

6. Verhuren van dure (bak)fietsen en elektri-
sche fietsen (in samenwerking met organisaties 
zoals Cambio) laten toe om gemakkelijker de 
stap te zetten naar een groenere verplaatsings-
methode.

7. Aanmoedigen van autodelen door voorzien 

gratis parkings op prominente plaatsen.
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We vinden sterk grafische elementen terug op kaarten van Torhout. De cirkelvormige 
motes rond belangrijke gebouwen, de gesloten bouwblokken (grenzend aan het 
voormalige Stadhuis en rondom de Sint-Pieterskerk), het halssnoer van stukjes 
kanaal die een doorwaadbare stadsvesting laten lezen en het Stadshart bestaande 
uit de Markt en historische gebouwen. Deze laatste verbinden we met locaties met 
potentieel.

 - Rood tapijt als collectief terrein van waaruit belangrijke wegen starten

In ons voorstel wordt de Markt, het Stadshart voorzien van een natuurstenen bestra-
ting met warm kleurenpalet, verwijzend naar de herfstige kleurenpalet waarneembaar 
op de wanden van Wijnendaele kasteel. De centrumstraten die hier op toekomen 
(Hofstraat, Zuidstraat, ...) krijgen een andere nog te bepalen materialisatie. De idee is 
dat wagens vertragen wanneer ze over het rode tapijt rijden.Voldoende parkeerplaat-
sen blijven aanwezig en worden met kleurnuance aangegeven. We stellen voor om 
voetgangerszone en verkeerszone op hetzelfde niveau te houden zodat de ruimte voor 
de voetganger ook psychologisch vergroot en rolwagengebruikers zich op een evidente 
manier kunnen verplaatsen. 

- Vervolledigingsarchitectuur: nieuwe daken voor nieuwe ruimtes

 Het verwijderen van het bouwblok achter het voormalige Stadshuis liet diens achter-
gevel verweest achter. Het Stadhuis kwam zo opeens vrij te dobberen in de ruimte. 
Daken zijn belangrijk omdat ze beide verwijzen naar de schaal van de woning (on-
derdak) als naar deze van de stad (dakenlandschap). We introduceren een vrijstaande 
Stadsluifel die zich opent naar de Markt en een pergolastructuur vastgemaakt aan het 
voormalige Stadhuis met dezelfde intentie. Beide functionele structuren communice-
ren met elkaar en met de omgeving.

- Groenstructuur en functionele elementen. 
De reeds vermeldde semi-publieke binnenplaatsen hebben het potentieel om een 
groene achtergrond te vormen voor de omliggende bebouwing. Op de vernieuwde 
markt stellen we voor om nieuwe bomen te introduceren als aanvulling op het be-
staande groen. Ook voorzien we een rij bomen op de markt in het verlengde van de 
Zuidstraat als beëindiging van de groene noord-zuid as. Een vertikale tuin groeit 
tegen het voormalige Stadhuis. Een uitzonderlijke stadsboom verwijst naar de in 1910 
verdwenen meiboom.

Sterke Stadskern De identiteit van het Stadshart

1. 18e eeuwse kaart die duidelijke structuren 

toont qua bebouwing (rood) en stadsvest 
(blauw). 

2. Militaire luchtfoto Torhout begin 20e 

eeuw die het dakenlandschap en de quasi 

onveranderde structuur van de stad toont. 

3. Wijnendaele kasteel met begroeide omwal-
ling in het najaar

4. satellietbeeld Wijnendaele kasteel  

(afkomst: googlemaps)

5. Postkaart van Torhout die bebouwing op 
de markt met daken op verschillende hoogtes 

weergeeft.
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Stadshart Torhout Circulatie en Publieke Daken

Circulatie

Eenrichtingsverkeer stuurt wagens in 
klokwijzerzin via de Beerstraat >  
Spinneschoolstraat > Boeiaardstraat en 
Bassinstraat, richting de Markt via de  
Zuidstraat en zo terug naar de 
Zwanestraat. Het voorgestelde 
eenrichtingsverkeer zorgt voor meer 
ruimte voor terrassen op de Markt en 
voor voetgangers in de Zuidstraat.

Parkeren

Kortparkeren op de Markt blijft 
mogelijk voornamelijk in functie van de 
kleinhandel: we voorzien een ‘rafelrand’ 
langsheen de volledige lengte van 
de wegenis tussen Zuidstraat (vanaf 
de stadsluifel) tot aan de kruising 
van de Zwanestraat en Burgstraat. 
We onderscheiden 3 niveau’s: gratis 
langparkeren aan de rand, betalend 
langparkeren in de nabijheid van de 
Markt en betalen kortparkeren op de 
Markt zelf. Verschuivingen blijven in 
de toekomst mogelijk door alternatieve 
aanduidingen van de plaatsen. De 
Hofstraat krijgt in dit voorstel net zoals 
de Breidelstraat het statuut van woonerf.
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Het huidige podium wordt vervangen door een half-verzonken 
fietsenstalling die toegang biedt aan de historische kelders met gewelven.



Publieke Daken

We wensen de sterke urbane en 
architecturale kwaliteiten en de 
collectieve identiteit, leesbaar op 
historische kaarten, terug te brengen naar 
het hart van Torhout. 

Door de afbraak van het bouwblok in het 
hart van de Stad Torhout kreeg het voor-
malige Stadhuis -op ongelukkige wijze- 
opeens een extra gevel en kwam er een 
enorme Marktplaats vrij die momenteel 
gebruikt wordt als wagenpark. 
In dit voorstel kijken we terug naar en 
interpreteren het verleden voor het intro-
duceren van twee elementen:

- Een vrijstaande Stadsluifel die het da-
kenlandschap van de Zuidstraat vervol-
ledigt zoals het geval was aan het begin 
van de 20e eeuw. De luifel met bomenrij 
erachter zorgt voor een gepaste beëindi-
ging van de stedelijke ruggegraat van pu-
blieke gebouwen die start in het noorden 
binnen de ringweg. 

- Een Pergola wordt vastgemaakt aan de 
vrijgekomen gevel van het voormalige 
Stadhuis en zo krijgt het Stadhuis op-
nieuw een gezicht.

Beide structuren communiceren met 
elkaar door zich te openen naar het 
Marktplein. De Stadsluifel zorgt voor een 
beschutting tegen de regen en is optimaal 
geörienteerd om het zonlicht te capteren.

We stellen voor het dak van het voormalige 
Stadhuis te isoleren en de zoldervloer open 
te maken zodat de hele dakstructuur voel-
baar wordt vanop de tweede verdieping.
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Een ondergrondse ruimte (funderingen Stadsluifel) die 
functioneel aangewend wordt. Zie verder.

Links een oude postkaart met het verdwenen bouwblok in roodbruin. 
Rechts de voorgestelde Stadsluifel.

Het huidige podium wordt vervangen door een half-verzonken 
fietsenstalling die toegang biedt aan de historische kelders met gewelven.
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De vrijstaande Stadsluifel refereert naar 
de bebouwing op deze locatie in het 
verleden, zonder te kopiëren en vormt 
de beëindiging van de resem publieke 
gebouwen die start in het noorden van de 
stad. Het is een lichte dakstructuur die 
afsteunt op massieve voeten. Het laagste 
punt van de dakstructuur komt op 4 
meter hoogte zodat vracht- of brandweer-
wagens hier met gemak kunnen onder-
door rijden of marktwagens zich hier 
kunnen onder parkeren indien gewenst. 
Stedelijk meubilair zoals vuilnisbakken, 
zitbanken of een metalen profiel voor 
het bevestigen van een fiets (stalen ros) 
of paard kunnen aan deze drie massieve 
elementen bevestigd worden.
De ruimte onder de luifel kan dienst 
doen als kiosk, plaats voor markten of 
concerten, tribune voor stoeten of wieler-
wedstrijden,...

Glazen dakpannen of glazen panelen, 
aangebracht op een secondaire structuur, 
refereren naar de vroegere dakpannen, 
beschermen tegen regen en wind en 
reflecteren licht in de woningen in de 
Zuidstraat.

11 x 35 meter

9 x 32 meter

11 x 35 meter

3 x (1,5 x 7 meter)

11 x 35 meter

Stadsluifel Functioneel Publiek Dak

Zonnepanelen in de middelste zone 
capteren zonlicht. Ze komen niet tot 
aan de randen waardoor het dak van de 
Stadsluifel ‘licht’ overkomt.

Lichtgebeitste houten structuur 

zichtbaar vanop de Markt zorgt voor 
de verbinding tussen de ‘poten’ van het 
gebouw en het lichte glazen dak

Stevige ‘poten’ - uitgevoerd in een 
steenachtig materiaal dat qua kleur 
refereert naar de bestrating van de 
Markt- verwijzen naar de voormalige 
scheidingsmuren van de afgebroken 
woningen en koppelen verschillende 
functionaliteiten aan structurele 
vereisten. Ze kennen elke een eigen 
oriëntatie om perspectieven op 
welgekozen elementen op de Markt in 
beeld te brengen.
Ze bevatten de stopcontacten voor de 
marktkramers of voor publieke evene-
menten (nu ingewerkt in het podium van 
het voormalige Stadhuis).

Ondergrondse ruimte

Enkele van de kloeke voeten bevatten 
trappen naar de ondergrondse ruimte 
waar technische infrastructuur gesitueerd 
is:
- de transformatoren om de opgewekte 
zonne-energie om te zetten naar netspan-
ning
- de infrastructuur van Eandis die mo-
menteel in de kelders van het voormalige 
Stadhuis zit. Deze ruimtes komen dan 
vrij voor ander gebruik.
- de eventueel noodzakelijke pompen die 
momenteel onder het voormalige Stad-
huis zijn geplaatst.
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Voormalig Stadhuis Transparant parlement met Fietsenstalling en Pergola

De bestaande configuratie van de schei-
dende wanden en mix van kleine functio-
nele en grotere, ceremoniële kamers geeft 
het voormalige Stadhuis een domestiek 
karakter. 
We denken dat het gebouw zowel 
symbolish als functioneel de inwoners van 
Torhout toebehoort en het moet in staat 
zijn om publieke activiteiten van allerlei 
aard te kunnen huizen.
Het voormalige stadhuis kan zo de thuis 
worden voor de meer dan 70 organisaties 
die Torhout anno 2017 telt. Het wordt op 
deze manier een soort van transparant 
parlement van de inwoners van Torhout. 

Tweede verdieping / zolder

De bovenste verdieping wordt genereurs 
geopend naar de dakstructuur. 

Personenlift / sanitair

Een personenlift verbindt de kelder met 
de tweede verdieping. Deze lift zit gesitu-
eerd in de oostelijke zijde van het gebouw, 
zonder de bestaande indeling van kamers 
te hinderen. Een nis biedt toegang tot de 
lift en tot minimaal sanitair op gelijk-
vloers en de eerste verdieping.

Gelijkvloerse verdieping

Deze verdieping sluit aan op het stedelij-
ke podium en zien we als een genereuze 
ontvangstruimte waar nog steeds een 
infostand kan gesitueerd zijn, maar ook 
recepties kunnen doorgaan etc. 
We zouden willen voorstellen om in 
samenspraak met de dienst Monumen-
ten en Landschappen op de gelijkvloerse 
verdieping terug te keren naar de toe-
stand van de jaren 40 voor wat betreft 
de bevloering (Winckelmans) en casette- 
plafonds. 

Fietsenstalling / publiek sanitair

Het voormalige Stadhuis wordt uitgerust 
naar hedendaagse normen met respect 
voor het verleden van dit monument. 
Het bestaande podium wordt wegge-
nomen en vervangen door een nieuwe 
betonstructuur die de fietsenstalling 
herbergt en een verbinding maakt met de 
gewelfde kelders.

Mindervalidenlift

In het ontwerp voor het aangepaste 
Stadhuis maakt de kelder deel uit van de 
Markt door (zijde rijweg) de connectie 
via enkele treden (slechts 1,5 meter) met 
dubbele goot voor fietsbanden en een 
mindervalidenlift (zijde Markt). 
We brengen publiek sanitair onder in de 
gewelfde kelderruimtes.
De kelders die nu in beslag worden 
genomen door Eandis zouden we willen 
herbestemmen (functie niet bepaald).

Pergola

De structurele opbouw van het dak kent 
gelijkenissen met deze van de Stadsluifel, 
doch een andere afwerking.
De pergolastructuur vormt, eenmaal 
begroeid, een overdekt podium boven de 
ondergrondse fietsenstalling. Het andere 
dakvlak van de Pergola wordt beglaasd 
als afdak boven de toegangen tot de 
ondergrondse fietsenstalling.
De gesugereerde structuur voor deze 
pergola is voorlopig en moet nog verder 
worden uitgekiend in samenspraak met 
een structureel ingenieur.
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Zicht op de ondergrondse fietsenstalling (40 fietsen) met links de toegang tot 
de gewelfde kelders waarin het publieke sanitair is ondergebracht.  
De overgroeide structuur van de Pergola start in de kelder.

De cermoniële kamer kan tijdens ook gehuurd worden voor andere 
activiteiten.

Dwarse snede die de publieke sokkel, het verhoogde plein, weergeeft.

-1

0

1

2

Een personenlift verbindt alle verdiepingen van het voormalige Stadhuis.
De zoldervloer boven de tweede verdieping is opengewerkt zodat het dak in 
zijn volledigheid wordt ervaren.
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Materialiteit De Publieke Huiskamer

Waterfontein Markt Torhout
De 19e eeuwse pomp op de Burg is 
verdwenen. We voorzien de reiniging van 
de waterfontein/pomp gesitueerd voor 
Huis Bekaert en het in werking stellen 
ervan.

Vuilbak Type Hess - Punto D
Vuilnisbakken zoals deze kunnen 
bevestigd worden aan de voeten van de 
Stads- luifel op op een paaltje vrij in de 
ruimte geplaatst worden. 

Streetlife Het Nieuwe Nietje
Fietsrekken gebogen uit een rond-
ellipsvormige buis. Hierdoor ontstaat 
een eleganter beeld op straat dan met de 
traditionele nietjes uit ronde buis.

Wegzakkend paaltje FAAC City
De Markt afsluiten tijdens de week kan 
met wegzakkende paaltjes. Deze laten toe 
om op een efficiente manier de stedelijke 
ruimte te controleren.

(Italiaanse) Rode Porfier
In ons voorstel wordt de Markt, het 
Stadshart voorzien van een natuurstenen 
bestrating met warm kleurenpalet.

Een inox boomspiegel die de overgang 
tussen wortelzone en bestrating 
afboordt. Binnen de boomspiegel kunnen 
granulaten verbonden door epoxy 
aangebracht worden (waterdoorlatend).

Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’
De smalst groeiende cultivar van 
Carpinus betulus. Bij een hoogte van 10m 
is de doorsnede slechts 3m.

Brick Daisy Chain
De onderdoorgangen worden in het 
straatpatroon verlevendigd door het 
inwerken van in kunststof vervatte 
ledlampjes

Beplanting

1. de bestaande bomen voor de 
Sint-Pieterskerk worden visueel 
verbonden met de boom die op de hoek 
van de Breidelstraat staat. 

2. een bijzondere boom refererend naar 
de in 1910 verdwenen Meiboom) 

3. een vertikale tuin tegen het voormalige 
Stadhuis op de Markt

4. een bomenrij achter de Stadsluifel
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LICHTSPIX IN WILD VERBAND

9

9

9 23

Lichtspix (9/9cm)

Natuursteen A/B

wachtbuis

Voegvulling

gemodificeerde mortel

SNEDE

PLAN

Natuursteen A/B + Lichtspix (9/9/12cm)

Mortelbed (3 cm)

Steenslag type II A (8cm)

Steenslag type I A (12cm)

Bestaande Ondergrond

Globale aanpak duurzaamheid Voorstel participatief energieverhaal

Photovoltaic Geographical Information System

European Commission
 Joint Research Centre

 Ispra, Italy

Performance of Grid-connected PV

PVGIS estimates of solar electricity generation

Location: 51°3'53" North,  3°6'5" East, Elevation: 22 m a.s.l.,
Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF

Nominal power of the PV system: 42.0 kW (crystalline silicon)
Estimated losses due to temperature and low irradiance: 7.9%  (using local ambient temperature)
Estimated loss due to angular reflectance effects: 3.0%
Other losses (cables, inverter etc.): 14.0%
Combined PV system losses: 23.2%

Fixed system: inclination=36 deg.,

orientation=-2 deg.  (optimum)

Month Ed Em Hd Hm

Jan 45.40 1410 1.30 40.3
Feb 70.10 1960 2.04 57.1
Mar 120.00 3720 3.59 111
Apr 166.00 4990 5.15 155
May 164.00 5090 5.17 160
Jun 166.00 4990 5.33 160
Jul 161.00 5000 5.22 162
Aug 147.00 4560 4.71 146
Sep 130.00 3900 4.09 123
Oct 88.60 2750 2.70 83.9
Nov 49.00 1470 1.44 43.3
Dec 38.20 1180 1.10 34.1
Year 112.00 3420 3.49 106
Total for
year

41000 1280

Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)
Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)

PVGIS (c) European Communities, 2001-2012
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

Disclaimer:

The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European Union policies in general. However the

Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.

This information is:

- of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity;

- not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date;

- not professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).

Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we cannot guarantee that our service will not be

interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no responsibility with regard to such problems incurred as a result of using this site or any

linked external sites.
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Modena SGP681/682
SGP682 SON-T250W K II CP GB AL GR SND

Modena is een straatverlichtingsarmatuur die elegantie paart aan
uitstekende verlichtingsprestaties. De vloeiende, ronde vorm geeft de
armatuur een krachtige en unieke visuele uitstraling. Modena biedt een
brede keuze uit optische, elektrische en mechanische opties voor
allerlei straatverlichtingstoepassingen. Hij maakt maakt aanzienlijke
energiebesparingen mogelijk (dimmen met standaard dimapparatuur of
een stand-alone Chronosense-systeem, elektronisch VSA of
Telemanagement-systeem) en laat zich gemakkelijk installeren en
onderhouden. De Modena familie maakt gebruik van de CosmoPolis
witlichttechnologie en wordt geleverd in twee formaten – voor
montagehogtes van 3,5 tot 12 meter. Uitbreiding naar in totaal drie
formaten wordt gerealiseerd door het mini-Modena armatuur welke
naast bekende CosmoPolis ook LED functionaliteit bezit (SGP680
resp. BGP680). Elke Modena armatuur kan volledig gerecycled
worden; alleen de lamp en het VSA moeten afzonderlijk worden
verwerkt.

Product gegevens

• Product Data
Bestelcode 504811 00
EOC productcode 872790050481100
Productnaam SGP682 SON-T250W K II CP GB AL

GR SND
Bestel productnaam SGP682 SON-T250W K II CP GB AL

GR SND
Aantal per verpakking 1
Verpakkingen per
buitendoos

1

Barcode op product 8727900504811
Barcode op buiten-
doos

8727900504811

Logistieke code(s) 910502120818
Netto gewicht per
stuk

17.443 kg

• General information
Productfamiliecode SGP682 [SGP682]
Aantal lampen 1

Lamptype SON-T [SON-T]
Lampvermogen 250 W
Kombi uitvoering K [Lamp included]
Compensatie No [-]
VSA CONV [Conventioneel]
Veiligheidsklasse II [Safety class II]
Beschermingsgraad
(IP)

IP66 [Dust penetration protected, jet-
proof]

Optiek CP [T-pot gesloten]
Optiekkap GB [Lichtkap glas]
Kleur onderdelen AL [Alle onderdelen gekleurd]
Kleur GR [Grijs]
Starter SND [Digital semi-parallel]
Filterspoel No [-]
Lichtregeling No [-]

• Electrical
Netspanning 230 V

Maatschets

SGP682 GB
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Functionele verlichting

De onderdoorgangen worden in het 
straatpatroon verlevendigd door het 
inwerken van in kunststof vervatte 
ledlampjes en voorzien van een bij-
zondere straatlantaarn om de alterna-
tieve routes aan te wijzen.

Modena Straatlantaarn met vloeiende 
ronde vorm. De onderdoorgangen 
worden ook voorzien van een bijzondere 
straatlantaarn om de alternatieve routes 
aan te wijzen.

Afbeelding die toepassing Brick Daisy 
Chain weergeeft

Oriëntatie

De Markt biedt doorheen de ganse dag 
ruimte voor activiteiten. Zowel aan de 
oost - als westzijde van het gebied is er 
ruimte voorzien voor terrassen. Door het 
implementeren van enkelrichtingsverkeer 
ontstaat er extra plaats voor terrassen 
en wandelzones aan de winkels in 
de Zuidstraat. De Stadsluifel biedt 
bescherming tegen regen en wind en is 
optimaal georiënteerd voor het opvangen 
van zonne-energie (zie verder).

Flexibiliteit 

Door het elimineren van niet 
noodzakelijke drempels en het doordacht 
inplanten van structurerende elementen 
kan het volledige gebied zowel op 
korte als op lange termijn maximaal 
en multifunctioneel worden benut. Zo 
vormt de rijweg samen met de wandel-en 
parkeerzone een plein bij evenementen, 
kunnen parkeerplaatsen en op termijn 
vermeerderen of verminderen en biedt de 
Stadsluifel een flexibel gebruik.

Toegankelijkheid

De materiaalkeuze en de organisatie van 
de Markt is gericht op een 
maximale toegankelijkheid. De terrassen 
komen los van de gevel, waardoor de gevel 
vrijkomt voor geleiding. Drempels en 
hindernissen worden zoveel mogelijk 
geëlimineerd. Er wordt een platformlift 
voorzien die de toegang tot het voormalige 
Stadshuis voor mindervaliden garandeert.

Ecologie

De bestaande waardevolle groenstructuren 
(bomen) worden zoveel mogelijk 

behouden. Nieuw aan te planten bomen 
zijn hoofdzakelijk inheems, enkel voor de 
markante bomen wordt een uitzondering 
gemaakt. Ze takken aan op de bestaande 
omliggende structuren waardoor deze 
worden versterkt en uitgebreid. Ze 
werken tevens mee aan de CO2 en fijn stof 
compensatie in het gebied.

Economie

Door de werken te faseren kunnen de 
kosten van de aanleg worden gespreid en 
kan er worden ingespeeld op eventuele 
toekomstige ontwikkelingen.
De aanleg gebeurt met duurzame en 
kwalitatieve materialen (hout, staal, glas, 
beton en natuursteen).

Sociologie

In de openbare ruimte staat ontmoeten 
centraal. Het ontwerp voor de 
Stadskernvernieuwing van Torhout speelt 
hierop in. Op een passieve manier door 
plekken te creëren waar kan worden 
gepauzeerd zoals de zitbanken onder 
de Stadsluifel en op andere markante 
plekken, de terrassen en het podium aan 
het voormalige Stadhuis. Op een actieve 
manier door het Stadhuis in te richten 
als een parlement voor de Torhoutenaren 
en het open te stellen voor de meer dan 
zeventig lokale organisaties. 

Energiecoöperatieves

We stellen voor om de lokale bevolking 
de mogelijkheid te geven om mee in 
een duurzaam verhaal te stappen en 
tegelijkertijd een draagvlak uit te bouwen 
gedragen door een gemeenschap van 
Torhoutse aandeelhouders. 

Voorbeelden bestaan al in het Waasland 
(De Wase Wind), in West-Vlaanderen 
(Beau Vent) en ook in het Oost-Vlaamse 
Eeklo (ism Ecopower).
Windmolens die werden gebombardeerd 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, zouden 
op een hedendaagse manier terug een 
plek kunnen vinden in het landschap, 
gedragen door de bevolking. 

Zonne-energie

In het project voor de Markt stellen we 
ook voor om de Stadsluifel te voorzien 
van zonnepanelen in directe verbinding 
met de transformatorcabine van Eandis 
in de ondergrondse ruimte die dienst 
doet als fundering van de Stadsluifel. 
De opgewekte energie kan (symbolisch) 
aangewend worden om gebouwen van 
de gemeenschap te voorzien van stroom 
en licht. Een oppervlakte van 350 m2 
zonnepanelen geeft een rendement van 
350 x 0,12 Kwp. Totale capaciteit van de 
voorgestelde installatie bedraagt ongeveer 
41 Kwp. Zie bijgevoegde berekening 
links.
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Omwille van de voorgestelde visie en de aanpak gericht op directe ingrepen en een 
breed participatief traject draaien we het voorgestelde proces in 5 stappen grotendeels 
om. 

We starten met de opmaak van het inrichtingsproject voor het centrale plein en 
de herbestemming van het stadhuis en vanuit dit onderzoek werken we parallel 
ook de stedenbouwkundige visie uit. De nadruk ligt hier op het uitwerken van een 
gedetailleerd getekend plan voor het stadshart en de stedenbouwkundige ruggengraat. 
Bewust kiezen we voor een zeer doorgedreven ontwerp waarbij elk plan de inzet krijgt 
van een inrichtingsplan. Dit vormt voor ons fase 2 na de wedstrijdprocedure (fase 1). Ze 
vormt tegelijkertijd ook de eerste fase van de opmaak van het inrichtingsplan voor de 
markt. Aan deze fase koppelen we een participatiestrategie van een Open Atelier. Het 
stadhuis wordt ingezet als open atelierplek waarin we als ontwerpteam op verschillende 
ogenblikken komen werken, ontwerpen en tentoonstellen. Via deze open sessies gaan 
we het gesprek vanuit de tekeningen aan met heel Torhout. Geen georkestreerde 
hoorzittingen maar een Open Atelier op grote schaal. Hierin willen we maquettes 
van stedelijke ruggengraat en stadshart inzetten als werk- en discussietechniek. Twee 
grote maquettes die toelaten gedetailleerd info en ontwerpvoorstellen toe te voegen 
en zo voorstellen inzichtelijk te maken. Deze fase willen we kort en gebald maken: 
eind 2017 willen we alle plannen, snedes, modellen op de (maquette)tafel liggen hebben. 
Het Open Atelier organiseren we in het oude stadhuis en daarmee organiseren we al 
een eerste dynamiek in het gebouw. Aan de open Atelierdagen willen we samen met 
lokale actoren en met de projectregisseur ook nadenken om een paar stadsgesprekken 
te organiseren rond de maquettetafels en dit gericht op de specifieke werkvelden. We 
nodigen dus actief uit in het oude stadhuis en zetten de deuren weer open. Zo vindt 
Torhout terug de weg naar het oude stadhuis.

Daarna, vanaf 2018, lanceren we een oproep naar heel Torhout om zelf voorstellen te 
formuleren voor het gebruik van het oude stadhuis en dit voor de periode midden 2018 Tot 
eind 2020. Het stadhuis krijgt in die periode terug leven vanuit de vele verenigingen via 
een tijdelijke invulling voorafgaand aan de werf die start in 2021. Dat is een uitdrukkelijke 
strategie om ervoor te zorgen dat het proces, de dynamiek en het enthousiasme niet 
stilvalt in de periode tussen de opmaak van het masterplan en de uitvoering van de 
werken (zoals uitgezet in de timing zoals opgenomen in de projectdefinitie). Dit naar 
het voorbeeld van het tijdelijk gebruik van de oude stadsbibliotheek in Gent door vijf 
socio-culturele organisaties die het gebouw samen uitbouwen als “Nest” gedurende een 
periode van acht maanden nu het gebouw leeg staat. We ondersteunen tijdens de fase 
van de oproep mogelijke indieners met het uitdenken van een verhaal en projectvoorstel 
en zullen vervolgens als ontwerpteam de praktische inrichting uitdenken voor het pop-
up gebruik het geselecteerde voorstel. Parallel met de lancering en begeleiding van de 
oproep werken we het inrichtingsproject voor het stadshart verder uit  en organiseren 
in het stadhuis een aantal gerichte Ateliertafels om zooms van het masterplan voor 
de stedelijke ruggengraat verder uit te werken (definitief ontwerp masterplan als fase 
3). Een voorbeeld van een dergelijke workshop is die voor het inpassen van de zachte 
hoofdroute binnen het masterplan van de ziekenhuissite.

In een volgende stap wordt de participatie nog explicieter en intenser. Nadat het 
beste voorstel voor tijdelijk gebruik geselecteerd is start de pop-up in het oude stadhuis. 
Dat vraagt om een openingsfeest en vervolgens om een doordachte programmering 
en gebruik van de plek door verenigingen en actoren uit Torhout tot eind 2020. Met 
de realisatie van dit tijdelijk project voegen we echt al dynamiek toe in het stadshart. 
Tegelijkertijd werken we zelf ook verder aan het inrichtingsdossier voor het plein 
(richting definitief ontwerp, detaillering, bouwaanvraag, bestekken, … als onderdeel 
van de vervolgopdracht) en aan een aanpak voor mogelijke confetti’s (als uitwerking van 
delen van het masterplan). Daarvoor zetten we een derde vorm van atelier in, namelijk 
Micro-Ateliers. De confetti’s of stadsprikkels vormen eerder ad hoc kansen voor het 
versterken van de stadskernvernieuwing. Daarom stellen we expliciet een deel van de 
middelen ter beschikking om via co-workshops gericht samen met actoren te werken 
aan kleinschalige opgaves die zich in deze periode aandienen. Door gericht samen te 
werken in het oude stadhuis aan concrete opgaves voor specifieke plekken in Torhout 
worden we zelf mee onderdeel van de begeleiding en activering van stadsprojecten. 
Deze interactieve ateliers zijn doorgedreven vormen van begeleidingssessies zoals 
vooroverlegmomenten of besprekingen in kwaliteitskamers. Maar in plaats van ze 
louter te beperken tot sessies waarin feedback wordt gegeven gaan we als een cel 
ontwerpend onderzoek aan de slag op deze plekken. De vraag voor begeleiding en 
mee-ontwerpen kan komen vanuit de stadsdiensten, het beleid of vanuit strategische 
partners, stakeholders of eigenaars van de confetti’s. Via deze workshops beschouwen 
we ze niet langer als extern lopende projecten dat stad of via een passief planologisch 
kader moet zien te regelen of via bouwaanvragen moet zien te beoordelen. De micro-
ateliers laten toe om als stad, via de aangeboden ontwerpinterventies, actief mee rond 
de tafel te zitten (die we inrichten in het oude stadhuis) en zo mee vorm te geven aan de 
stadskernvernieuwing van onder uit.

Organisatie, planning en timing Proces achterstevoren en bijhorende atelieraanpak

maquette-gesprekken

klankbordgroep test opstelling bouwen brochure / postkaart tijdelijke invulling

stadsdialoog studietrip site-safari online - sociale media - app

atelier-sessie spons-sessie infomarkt
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Torhout anno 1846-1854 

Dakenplan Torhout op Vandermaelen kaart

Torhout anno 2021-2025
Simulaties Markt en zolderverdieping voormalig Stadhuis Torhout
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