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OO3901

De intercommunale Leiedal is de interlokale vereniging 
voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen. 
Zij wil deze streek dynamisch en duurzaam helpen 
uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te 
ondernemen, te werken, te wonen en te beleven. 
Leiedal is gehuisvest in Kortrijk, in het kantorenpark 
Kennedypark.
Sinds een aantal jaren deelt Leiedal het gebouw met 
haar huispartners W13, Logo Leiedal en ZuidWest, 
die ook regionaal actief zijn binnen verschillende 
beleidsdomeinen. Om deze reden werd het bestaande 
gebouw een aantal jaren geleden uitgebreid met 
kantoorruimte en vergaderzalen. Het werd recent 
ook gerenoveerd om te voldoen aan de hedendaagse 
energienormen. 
Door de snelle groei van zowel Leiedal als de 
huispartners wordt het huidige gebouw opnieuw te 
klein om alle medewerkers kwalitatief te huisvesten. 
Een volgende uitbreiding van de kantoren dringt zich 
op. Uitbreiden van de bestaande gebouwen is omwille 
van de specifieke inplanting uitgesloten. Gezien het 
belang van een vlotte dagelijkse samenwerking tussen 
Leiedal en haar huispartners geniet een locatie voor 
uitbreiding nabij de huidige site de voorkeur van alle 
partners.
Leiedal zal daarom nieuwe kantoren bouwen op 
haar eigen gronden in het Kennedypark, namelijk op 
het onbebouwde perceel grenzend aan de parking 
van Leiedal, op korte wandelafstand van de huidige 
locatie van Leiedal. Deze locatiekeuze kadert binnen 
het slim en kwalitatief verdichten van Hoog-Kortrijk, 
nabij de toekomstige HOV-as tussen het stadscentrum 
en Hoog-Kortrijk en aansluitend op het fijnmazige 
functionele fietsnetwerk (in opbouw) op Hoog-Kortrijk.
Om de bouwmogelijkheden op het terrein na te gaan 
werd ter voorbereiding van deze opdracht eerder 
ontwerpmatig onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek 
toont aan dat op het perceel, rekening houdend 
met de opgelegde V/T van 0,43, ruimte is voor een 
bouwprogramma met een netto-vloeroppervlakte 
van ongeveer 2.700 m². Deze moet werkruimte bieden 
aan 150 personen. Daarnaast wordt voor de bouwsite 
een vlotte aansluiting op het aangrenzende fietspad 
gevraagd. Via een voetweg moet ook een fysieke 
link met de bestaande kantoren van Leiedal worden 
gerealiseerd. 
Het bouwprogramma moet bijkomende ruimte 
creëren voor de medewerkers van Leiedal en/of van 

Kortrijk - Kantoren Leiedal
Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van kantoren voor Leiedal te 
Kortrijk

OPDRACHTGEVER

Intercommunale Leiedal

PROJECTLEIDER

Griet Lannoo

LIGGING

President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk

BOUWBUDGET

€7.500.000 inclusief btw en erelonen

HONORARIUM

Algemeen ereloonpercentage: min. 10% en max. 12%, inclusief 
veiligheidscoördinatie en EPB

VERGOEDING

€15.000 (exc. btw) per kandidaat, 3 kandidaten (beperkte 
deliverables)

SELECTIECRITERIA 

 · de algemene ontwerpmatige deskundigheid met 
betrekking tot de projectopdracht

 · de vakbekwaamheid
 · de relevante ervaring

GUNNINGSCRITERIA 

1. De kwaliteit van de concept- en visievorming en het 
ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en 
verwachtingen van de publieke opdrachtgever zoals ze 
geformuleerd zijn in het bestek:
 in een ruim maatschappelijk kader

meer functioneel toegepast op de praktische eisen van 
de gebruiker

2. De projectkost inclusief de studiekost
3. De aanpak van duurzaamheid
4. De procesgerichtheid en procesbereidheid

Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt 
vastgesteld: 4/3/2/1
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OO3901 Kortrijk - Kantoren Leiedal

de huispartners. De vooropgestelde m² zijn momenteel 
wel ruimer dan de huidige vraag. In afwachting van 
bijkomende nood aan extra kantoorruimte, zal er ook 
kantoorruimte worden verhuurd aan externen.
Flexibel ruimtegebruik van de nieuwe kantoren is 
dus essentieel. Het ontwerp moet toelaten om in de 
toekomst de indeling van het gebouw te wijzigen 
zonder grote interne aanpassingswerken. Binnen dit 
concept dienen alle verdiepingen los van elkaar te 
kunnen functioneren.
De nieuwe kantoren dienen ook uit te stralen waar 
Leiedal voor staat en zich al jaren voor inzet: een hoge 
beeldkwaliteit en duurzame ontwikkeling. Bij de bouw 
van de kantoren moet voldoende aandacht geschonken 
worden aan:
 · Kwalitatieve integratie in het bestaande kantorenpark, 

waarbij de noodzakelijke verharding tot een minimum 
wordt beperkt.

 · Duurzaamheid van het gebouw. Dit dient zowel in de 
vormgeving van de bouwvolumes als in de keuzes van 
de materialen (circulair bouwen) en energiezuinige 
technieken tot uiting te komen.

Verdere analyse van het programma en de 
ruimtelijke context is nodig. De aangegeven 
oppervlaktes zijn een eerste aanname. Het behoort 
tot de wedstrijdopdracht van de architect om dit 
programma te verfijnen én flexibiliteit te zoeken 
binnen het vooropgestelde bouwprogramma en 
geldende stedenbouwkundige voorschriften, met 
het oog op duurzamer ruimtegebruik, energetische 
optimalisatie, kostenefficiëntie, ... Uitgaande van 
compact ruimtegebruik en duurzaam bouwen 
wordt een middelhoog gebouw met een kleine 
footprint geprefereerd, mits de maximum V/T niet 
wordt overschreden en dit ten goede komt aan de 
kwalitatieve (groenere) inrichting van het perceel.
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OO3902

De stationsomgeving van Boom ligt er vandaag eerder 
troosteloos bij. Onbenutte percelen bouwgrond 
en verlaten bedrijfssites vragen om invulling. Het 
stationsplein zelf kent een beperkte dynamiek. De 
publieke ruimte is niet kwaliteitsvol en de randen 
van de wijk zijn onafgewerkt. De gemeente Boom en 
de provincie Antwerpen wensen een masterplan te 
bekomen voor de vernieuwing en herinrichting van 
deze stationsomgeving.
De stationsomgeving ligt als een eiland tussen een 
veelvoud aan infrastructuren. In het oosten wordt de 
grens gevormd door de A12 die hier in een diepe sleuf 
ligt. Slechts één brug verbindt het station met het 
centrum van Boom, aan de overzijde van deze sleuf. 
In het westen wordt de stationsomgeving afgezoomd 
door de spoorlijn en achterliggende industrieterreinen. 
Ten zuiden van de stationsomgeving lopen de Rupel 
en het Zeekanaal. Deze beperken de mogelijkheden 
voor het treinverkeer. Tegelijk biedt de Rupel wel 
potentie voor logistiek of personenvervoer over water. 
Voor voetgangers en fietsers is er bijkomend aan de 
enkele toegang via de straat nog een tunnel onder de 
spoorweg.
De aanwezigheid van de Rupel, de spoorlijn en de 
nabijheid van druk gebruikte fietsinfrastructuren, 
maken van de stationsomgeving van Boom echter ook 
een potentieel sterke, multimodale mobiliteitsknoop. 
Deze potentieel hoge knooppuntwaarde schept dan 
weer ontwikkelingskansen met hoge hefboomwaarde 
voor Boom en zijn omgeving.
Boom ligt immers centraal in de Vlaamse Ruit, langs 
een van de belangrijkste verkeersassen van Vlaanderen. 
Dit heeft vanzelfsprekend een goede bereikbaarheid 
tot gevolg, voornamelijk over de weg. Geflankeerd door 
de Rupel en gevormd door de kleiontginning heeft de 
gemeente een zeer dynamische en diverse ontwikkeling 
gekend. Als relatief kleine gemeente heeft Boom 
stedelijk allures: ze is een knooppunt van voorzieningen 
en heeft belangrijke economische waarde. Ook 
stedelijke uitdagingen, zoals een gemiddeld laag socio-
economisch profiel van de bevolking, zijn de gemeente 
niet vreemd.
Dé uitdaging is om ruimtelijke en programmatorische 
verbindingen te leggen tussen de stationsomgeving 
en de omliggende wijken en zones. Niet enkel moet 
de stationsomgeving een levendige, multifunctionele 
plek worden waar wonen, werken en ontspannen 
elkaar versterken. Het station en zijn omgeving moeten 
daarenboven opnieuw de schakel worden die verbindt: 
die infrastructuren overbrugt en die mensen, stromen, 

BOOM - Masterplan stationsomgeving
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de stationsomgeving 
van Boom, met inbegrip van advies voor realisatiemogelijkheden

OPDRACHTGEVER

 · Gemeentebestuur Boom
 · Provinciebestuur Antwerpen

PROJECTLEIDER

Tom Dumez

LIGGING

Statiestraat 1, 2850 Boom 
Projectgebied gelegen tussen de A12, de Rupel en 
industriegebied Krekelenberg

HONORARIUM

€126.000 (incl. btw) voor de opmaak van het masterplan

VERGOEDING

€10.000 (excl. btw) per kandidaat, 3 weerhouden 
kandidaten

SELECTIECRITERIA 

 · de algemene ontwerpmatige deskundigheid met 
betrekking tot de projectopdracht

 · de vakbekwaamheid
 · de relevante ervaring

GUNNINGSCRITERIA 

 · de kwaliteit van de concept- en visievorming en het 
ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en 
verwachtingen van de publieke opdrachtgever zoals ze 
geformuleerd zijn in het bestek

 · de realiseerbaarheid van het masterplan
 · de procesgerichtheid en procesbereidheid
 · de aspecten rond duurzaamheid die worden toegepast 

in het masterplan
 · de teamsamenstelling en de taakverdeling voor de 

uitwerking van het masterplan
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OO3902 Boom - Masterplan stationsomgeving

functies en ontwikkelingen verknoopt en naar een 
hoger niveau tilt.  Door connecties te realiseren wordt 
de stationsomgeving uit zijn isolement gehaald. Een 
hoogwaardige verbinding voor fietsers en voetgangers 
met het centrum van Boom is een absolute 
noodzaak. Door het slim inschakelen van de site kan 
de stationsomgeving een hefboom worden om de 
mobiliteit in de regio te verknopen, te verduurzamen 
en een modal shift op gang te trekken.
Een eerste stap in dit proces is de opmaak van eens 
strategisch masterplan.
Hiervoor zoeken de opdrachtgevers een innovatief, 
multidisciplinair team dat het toekomstige beeld van 
de gemeente mee wil bepalen. Via deze Open Oproep 
procedure worden volgende opdrachten gegund:
 · de opmaak van een masterplan voor de 

stationsomgeving, in antwoord op de ambitienota die de 
opdrachtgevers gezamenlijk opstelden.

 · advies over de realisatiemogelijkheden (PPS, subsidies, ...) 
en een draaiboek met kritisch pad.

De ambitie, doelstellingen en randvoorwaarden van 
de opdrachtgevers werden uitgeschreven in een 
ambitienota, die als kader  voor de opdracht zal 
dienen. De opdrachthouders willen bij de opmaak van 
het plan inzetten op een hoge graad van participatie. 
Het participatieproces wordt besproken in de 
procesnota.
Door de complexiteit van de site, zal ook het 
ontwikkelingsproces complex zijn. De vele betrokkenen 
en belanghebbenden samen laten werken, plannen en 
investeren is een hele uitdaging, maar noodzakelijk 
voor de realisatie van een gedragen ontwikkeling.
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OO3903

GENK - Kolderbos
Volledige studieopdracht voor het uitwerken van een mastervisie en een 
stedenbouwkundige studie voor de wijk Kolderbos te Genk

OPDRACHTGEVER

Stadsbestuur Genk in samenwerking met sociale 
woonorganisatie Nieuw Dak en de VMSW.

PROJECTLEIDER

Veronique Claessens

LIGGING

Eggestraat, 3600 Genk
Projectgebied begrensd door N77, Sledderloweg, Lessenberg, 
Langerloweg en de begraafplaats. Bouwplaats: Hooiweg / 
Hondsbos

BUDGET

€500.000 (incl. btw, excl erelonen) investeringskrediet tijdens 
deze legislatuur.

HONORARIUM

€120.000 voor de mastervisie en stedenbouwkundige studie 
(excl. btw)

VERGOEDING

€10.000 (excl. btw) per kandidaat, 5 weerhouden kandidaten

SELECTIECRITERIA 

 · De algemene ontwerpmatige deskundigheid met 
betrekking tot de ontwerpopdracht

 · De vakbekwaamheid
 · De relevante ervaring

GUNNINGSCRITERIA

 · visie op de opdracht
 · methodiek en aanpak
 · procesgerichte communicatie competenties
 · samenstelling en deskundigheid van het team
De gewichten van de vijf criteria zijn respectievelijk als volgt: 
3/3/2/2.

aantal prille ideeën, zijn samen de aanleiding voor de 
stad Genk om een mastervisie te laten opmaken die al 
deze en potentiële andere projecten samenbrengt en 
kadert in een samenhangende visie voor Kolderbos. Dit 
vloeit mede voort uit het aanvoelen dat ondanks de 
talrijke inspanningen voor samenlevingsopbouw een 
globale aanpak noodzakelijk is om echt een verschil te 
kunnen maken.
De opmaak van een mastervisie voor Kolderbos heeft 
enerzijds als doel een aantal projecten die in het 
gebied op stapel staan, waaronder die van sociale 
woonorganisatie Nieuw Dak, te kaderen in een 
overkoepelende visie. Anderzijds wil men een antwoord 
bieden op bepaalde maatschappelijke uitdagingen. 
Het is de ambitie om zowel de lees- én leefbaarheid 
van de wijk als het imago ervan op te krikken; om te 
komen tot een wijk-brede aanpak, zowel ruimtelijk als 
sociaal, waarbij ontbrekende (mentale) bouwstenen 
gedetecteerd worden. Verder wordt er ingezet op het 
creëren van verbindingen op verschillende niveaus en 
het werken in én aan de publieke ruimte, het wonen, de 
gemeenschaps- (en andere) voorzieningen in de wijk, etc.
De mastervisie dient rekening te houden met de 
specifieke sociale context van Kolderbos en de 
landschappelijke structuur van het gebied. De 
opdracht situeert zich op de raakvlakken van 
sociologie, antropologie, stedenbouw, architectuur 
en landschapsontwerp en vereist affiniteit met de 
herontwikkeling van woningbouwprojecten in de 
specifieke sociale context. Daarom wordt er van het 
team dat zich kandidaat stelt, ervaring met culturele, 
sociale en antropologische aspecten gevraagd. De 
opdrachtgevers verwachten dan ook dat de ontwerpers 
een samenwerking aangaan met een extern expert 
of een team dat over de nodige kennis beschikt. De 
wijze van realisatie van deze voorwaarde is vrij te 
bepalen; doch integrale en geïntegreerde aanpak is 
vereist. Indien wordt gekozen om te werken met een 
onderaanneming, dan volstaat het toevoegen van een 
verklaring van engagement tot samenwerking aan de 
kandidatuurstelling.
De mastervisie speelt een sleutelrol in een proces 
waarin verschillende betrokkenen participeren. Van het 
ontwerpteam wordt - benevens ontwerpkwaliteiten - 
dan ook een procesmatige en expliciet op participatie 
gerichte aanpak verwacht, waarbij deze participatie op 
verschillende wijzen, niveaus en momenten vorm kan 
krijgen. Buurtbewoners, verenigingen en professionele 
organisaties kunnen met hun specifieke noden én 
inzichten mee zorgen voor een gedragen visie. De 
opmaak van de mastervisie wordt begeleid door een 

Dit project loopt in samenwerking met sociale 
woonorganisatie Nieuw Dak en de VMSW.

Mastervisie

In het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 besliste het 
stadsbestuur van Genk over te gaan tot de opmaak 
van een globale aanpak voor de wijk Kolderbos. De 
wijk beslaat 63,93 ha, omvat 1.210 woongelegenheden 
(waarvan 800 sociale huurwoningen) en telt ± 2.720 
inwoners. De doelstelling om een structureel antwoord 
te bieden op samenlevingsuitdagingen in Kolderbos, het 
toekomstige bouwprogramma van Nieuw Dak en een 
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OO3903 Genk - Kolderbos

stuurgroep waarin onder meer de opdrachtgever stad 
Genk, Nieuw Dak en de VMSW vertegenwoordigd zijn, 
aangevuld met relevante wijkpartners. Het ontwerpteam 
beschikt over de nodige procesgerichte communicatieve 
competenties om het volledige traject te kunnen 
doorlopen en op een succesvolle en heldere manier over 
te brengen aan alle betrokkenen.
De mastervisie detecteert opportuniteiten en 
uitvoeringsgerichte deelprojecten. De opdrachtgever 
heeft de intentie om de ontwerper van de mastervisie 
in een volgende fase een opdracht als supervisor te 
verlenen om erop toe te zien dat de uitgangspunten 
en richtlijnen die in de visie zijn opgenomen, optimaal 
vertaald worden.
Het team ondersteunt door middel van de ontwikkeling 
én inhoud van de mastervisie ook de opdrachtgever bij 
het zoeken naar afstemming met mogelijke subsidies en 
economische opportuniteiten die kunnen bijdragen tot 
realisaties en uitvoeringsprojecten.
Er is momenteel vanuit stad Genk een 
investeringskrediet van €500.000 voorzien voor de 
wijk Kolderbos. Dit budget is niet gekoppeld aan 
een welbepaald programma. De opdrachtgevers 
verwachten dat het ontwerpteam hen adviseert over 
een gewenste fasering van realisaties en over prioritaire 
uitvoeringsprojecten die een positief effect zouden 
kunnen hebben op de leefbaarheid en de leesbaarheid 
van de wijk. 

Stedenbouwkundige studie Nieuw Dak 

Een reeds gekend deelproject situeert zich in het 
centrum van Kolderbos, waar Nieuw Dak in 2023 
twee grote appartementsgebouwen en één kleiner 
appartementsgebouw, samen goed voor 99 woningen, 
zal afbreken. Dit kadert in de laatste fase van een 
uitgebreide wijkrenovatie van 702 appartementen. De 
blokken zijn centraal gelegen in de wijk en zouden in 
het centrum van Kolderbos vervangen moeten worden 
door een 70-tal woongelegenheden (al dan niet op 
deze exacte locatie; dit moet uitgeklaard worden in de 
mastervisie) met een grotere variatie in woontypologie. 
Aanvullend zou er, gespreid over de wijk, een nog te 
bepalen aantal woongelegenheden voorzien dienen 
te worden, zodat de 99 te slopen woongelegenheden 
vervangen worden en er ingespeeld wordt op de 
wachtlijst kandidaat huurders. Nieuw Dak en de stad 
Genk willen deze situatie aangrijpen om de kern van 
Kolderbos te versterken en dit project te kaderen 
binnen het grotere geheel van de mastervisie. Concreet 
is het de bedoeling om parallel met de opmaak van 
de mastervisie, een stedenbouwkundige studie uit te 
werken voor dit projectgebied, rekening houdend met 
de tussentijdse bevindingen uit het onderzoek van de 
mastervisie. Zodra het traject mastervisie Kolderbos 
richting krijgt, kan het gedeelte stedenbouwkundige 
studie Nieuw Dak worden opgestart en parallel lopen, 
zodat er niet te veel tijd verloren gaat. De taakstelling 
is meervoudig en complex: eerst en vooral moet deze 
invulling op een zorgzame en kwalitatieve manier 
ingepast worden in Kolderbos. Terzelfdertijd moet de 
bestaande ruimtelijke structuur hertekend worden en 

moet er een betere sociale en multifunctionele mix 
gerealiseerd worden. Er wordt in dit gedeelte extra 
aandacht voor deconcentratie en spreiding van de 
sociale huurwoningen (over de volledige wijk) gevraagd 
en een visie op de typologie van de (nieuw te bouwen 
en om te vormen bestaande) woongelegenheden en de 
manier waarop ze zich verhouden tot de omgeving.
Er wordt vanuit verschillende disciplines al 
gebiedsgericht ingezet op de wijk. Dit gaat 
momenteel over ongeveer 10 VTE’s (wijkmanagement, 
gemeenschapswacht, buurtwerking, straathoekwerk, 
jeugdwelzijnswerk, de sociale woonorganisatie Nieuw 
Dak, het OCMW dienstencentrum, het Huis van het Kind, 
Sport, jobcoaching, …). Deze gebiedsgerichte kennis 
moet zeker worden ingezet tijdens het traject van de 
mastervisie én ook in de stedenbouwkundige studie: 
er wordt een procesmatige/participatieve aanpak van 
het team verwacht met bewoners, verenigingen en 
organisaties.
De architectuur- én uitvoeringsopdracht van Nieuw 
Dak is niet inbegrepen in deze Open Oproep maar 
geeft wel weer hoeveel er de komende jaren effectief 
geïnvesteerd zal worden in de wijk. In de plaats van de 
99 af te breken sociale woongelegenheden wil men in 
het centrum van Kolderbos ongeveer 70 nieuwe bouwen 
(70 x €150.000), met heraanleg van het aanpalende 
openbaar domein. Dit betekent een investering van 
minstens ± € 11.000.000. In werkelijkheid zal dit bedrag 
waarschijnlijk nog hoger zijn, daar men gespreid over 
de wijk eveneens bijkomende woongelegenheden 
wil voorzien, om zo minstens de 99 te slopen 
woongelegenheden te vervangen.

Samenwerkingsovereenkomst

Voor deze opdracht wordt een 
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen de 
stad Genk en de sociale woonorganisatie Nieuw Dak. 
Deze laatste wordt ondersteund door de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De partners 
beslisten het studiewerk voor de mastervisie en de 
stedenbouwkundige studie in het teken van het 
algemeen belang te plaatsen en stad Genk aan te 
duiden om als aanbestedende entiteit op te treden voor 
de deelname aan de Open Oproep.
Voor deze opdracht is een multidisciplinaire aanpak 
vereist. De opdrachtgever verwacht een integrale 
benadering van de wijk waarbij het ruimtelijk aspect 
en het sociaal aspect evenwaardig in beeld gebracht en 
onderzocht worden. Het ontwerpteam moet dan ook 
minstens beschikken over expertise inzake ruimtelijke 
planning en stedenbouw, sociologie of antropologie, 
architectuur en landschapsarchitectuur. 
Van het ontwerpteam wordt verwacht dat zij in gesprek 
gaan met stakeholders, eigenaars en bewoners om 
te komen tot een breed gedragen en uitvoerbare 
visie. Dit veronderstelt dat het team over de nodige 
communicatieve en participatieve vaardigheden 
beschikt. De communicatie moet laagdrempelig 
gebeuren en de ontwerpers moeten hun vragen en 
voorstellen in heldere en begrijpelijke bewoordingen 
kunnen overmaken aan de bewoners en gebruikers.
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PUURS-SINT-AMANDS - Masterplan Lippelo Oppuurs
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de kernen 
Oppuurs en Lippelo met eventuele opmaak van een RUP, uitvoering van 
deelopdrachten binnen het masterplan en/of supervisie bij de realisatie van het 
masterplan te Puurs-Sint-Amands.

OPDRACHTGEVER

Gemeentebestuur Puurs-Sint-Amands

PROJECTLEIDER

Martine Dhollander

LIGGING

Lippeloseweg, 2870 Puurs-Sint-Amands
De kernen van Lippelo en Oppuurs en de valleien van de 
Lippelose beek, de Klaverbeek en de Vliet

HONORARIUM

€80.000 voor het masterplan (excl. btw)

VERGOEDING

10.000 € (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

SELECTIECRITERIA 

 · De algemene ontwerpmatige deskundigheid met de 
algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking 
tot de projectopdracht

 · de vakbekwaamheid
 · de relevante ervaring

GUNNINGSCRITERIA

 · de kwaliteit van de concept- en visievorming en het 
ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities 
en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze 
geformuleerd zijn in het bestek: 
1.1. in een ruim maatschappelijk kader 
1.2. meer functioneel toegepast op de praktische eisen 
van de gebruiker

 · de procesgerichtheid en procesbereidheid, inclusief de 
manier waarop het ontwerpteam de communicatie (met 
participatie) zal voeren voor het tot stand komen van de 
visie

 · de aanpak van duurzaamheid
 · de raming van de projectkost (uitvoering masterplan) 

en het honorarium, opgesplitst volgens de prestaties die 
voor de forfaitaire vergoeding zullen worden geleverd

 · de teamsamenstelling

De gewichten van de vijf criteria zijn respectievelijk als volgt: 
4 / 3 / 2 / 1 / 1.

Het gemeentebestuur wenst een masterplan op te 
maken om de ruimtelijke visie op korte en langere 
termijn uit te werken voor de dorpskernen Oppuurs 
en Lippelo, verbonden door de Vlietvallei. Oppuurs en 
Lippelo zijn  deelgemeenten van de fusiegemeente 
Puurs-Sint-Amands, met respectievelijk ca. 2.020 en 1.165 
inwoners. Beide kernen zijn gelegen tussen Sint-Amands 
aan de Schelde en het hoofddorp Puurs. Voor beide 
zijn er specifieke ontwerpvragen naar herschikking van 
functies en beleving. De brede beekvallei van de Vliet 
is een natuurlijk structurerend element en heeft grote 
potenties voor natuurontwikkeling. De verbinding van 
beide dorpskernen met en door de beekvallei is een 
troef. 

Masterplan en ontwerp

De ambitie van het gemeentebestuur is om de eigen 
identiteit van elke deelgemeente binnen de nieuwe 
fusiegemeente te versterken: Puurs als prominent 
hoofddorp en Sint-Amands aan de Schelde met toerisme 
in de kijker. Voor Oppuurs en Lippelo is het behoud 
van de landelijke identiteit van elke kern belangrijk, 
aangevuld met een aantal extra troeven van elke kern.

Oppuurs: te benaderen als een actieve recreatieve 
pool

Tussen het dorp en de Vlietvallei ligt een ongedefinieerd 
maar waardevol gebied. Hier kan ingezet worden op 
de profilering van Oppuurs door te zorgen voor een 
positieve synergie tussen de kern en de Vliet, tussen 
natuur, wonen, jeugdbeweging, recreatie,… In de kern 
dienen zich een aantal kansen aan door de aankoop 
van enkele strategische gronden en door de keuze om 
de Chiro te herlokaliseren. Hierdoor komt rondom de 
kerk een interessante ruimte vrij die de ontwerper kan 
inrichten, rekening houdend met een aantal concrete 
vragen voor een aantal publieke functies (parochiezaal, 
dienstencentrum, kinderopvang, harmonie, muziekklas,…) 
en wonen. Tevens ontstaat de mogelijkheid om de kern 
via de Kleinnijvenloop te verbinden met de Vliet. 

Lippelo: uit te werken als een groene kern binnen 
een hoogwaardige natuurlijke en landschappelijke 
omgeving

Deze dorpskern is omringd door de Vlietvallei en 
de Lippelose bossen. Het is een kans om de binding 
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tussen deze landschappelijke structuren en het dorp 
te versterken. Voor deze kern moet nagedacht worden 
over de schikking van een aantal (publieke) functies en 
inrichting van de publieke ruimte: nevenbestemming 
van de kerk en het pleintje rond de kerk, de samenhang 
met de site van het oud gemeentehuis/Chirolokalen, 
de invulling van een leegstaand café met grote tuin 
midden in de kern, de koppeling naar de parochiezaal 
en omliggende ruimte, invulling van de terreinen van de 
huisvestingsmaatschappij en aansluitend het terrein van 
de gemeente.

Vlietpark: het vrijwaren van de natuur in de 
beekvallei van de Vliet en de Klaverbeek

De gesloten landschappen van de Vliet- en Klaverbeek 
en de Lippelose bossen zijn als landschappelijke 
structuur te versterken. De landschappelijk 
herkenbaarheid van de Klaverbeek- en de Vlietvallei 
als groene verbindingslinten (ecologie, wandel- en 
fietspaden,…) tussen de woonkernen, moet worden 
vergroot.

Voorwerp van de studieopdracht

Voor het masterplan gaat het gemeentebestuur op zoek 
naar een gedreven multidisciplinair ontwerpteam dat 
de ambitie kan vormgeven op het vlak van architectuur, 
stedenbouw, landschapsontwerp en inrichting van de 

publieke ruimte. Het team beschikt tevens over sterke 
communicatieve vaardigheden om het draagvlak voor de 
vernieuwing verder uit te bouwen.

Vast gedeelte

Studieopdracht voor de opmaak van een masterplan 
waarin de ruimtelijke visie wordt uitgediept in 
concepten en een schetsontwerp. Dit in functie van een 
langetermijnontwikkeling die gefaseerd kan worden 
gerealiseerd met enkele quick wins om projecten op het 
terrein reeds van bij aanvang te kunnen uitwerken.

Voorwaardelijk gedeelte

Uitwerken van een ruimtelijk uitvoeringsplan en een 
beeldkwaliteitsplan om de visie van het masterplan 
verder te vertalen. Het uitwerken van een participatie- 
en communicatieluik kan hier tevens in kaderen.
Na de oplevering van het masterplan kan de 
opdrachtgever beslissen om het geheel dan wel een 
deel van de opdrachten voor de uitvoering van het 
masterplan te gunnen aan het ontwerpteam. De 
opdrachtgever is daartoe niet verplicht; hij kan ook 
beslissen om de betreffende vervolgopdrachten mits 
inrichting van een nieuwe aanbestedingsprocedure aan 
derden te gunnen. In dat geval zal de opsteller van het 
masterplan met de taak van kwaliteitssupervisor worden 
belast.
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OO3905

DENDERLEEUW - masterplan Wolfsgracht
Volledige studieopdracht voor het opmaken van een masterplan en een 
ontwikkelingsstrategie voor het gebied Wolfsgracht te Denderleeuw

OPDRACHTGEVER

Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor 
streekontwikkeling SOLVA

PROJECTLEIDER

Nathalie Steenhaut

LIGGING

Lindestraat, 9470 Denderleeuw
Projectgebied Wolfsgracht begrensd door Lindestraat, 
Wijngaardstraat - Landuitstraat, spoorweg

HONORARIUM

€60.000 voor het masterplan (excl. btw)

VERGOEDING

10.000 € (excl. btw) per kandidaat, 5 kandidaten

SELECTIECRITERIA 

 · De algemene ontwerpmatige deskundigheid met 
betrekking tot de ontwerpopdracht

 · De vakbekwaamheid
 · De relevante ervaring

GUNNINGSCRITERIA

 · De kwaliteit van de concept- en visievorming en het 
ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en 
verwachtingen van de publieke opdrachtgever zoals ze 
geformuleerd zijn in het bestek: 
1 in een ruim maatschappelijk kader 
2 meer functioneel toegepast op de praktische eisen van 
de gebruiker

 · De aanpak van duurzaamheid (de mate waarin de 
gekozen ingrepen bijdragen aan een efficiënt en 
toekomstgericht gebruik van de beschikbare ruimte)

 · De voorgestelde fasering en het plan van aanpak voor 
operationalisering

 · De procesgerichtheid en de procesbereidheid
 · De samenstelling en deskundigheid van het ontwerpteam

De gewichten van de criteria zijn respectievelijk als volgt: 
4/3/2/1/1. Het gewicht van de subcriteria is 1.

Intercommunale SOLVA en de gemeente Denderleeuw 
zoeken een sterk ontwerpteam voor het uittekenen 
van een masterplan en ontwikkelingsstrategie voor 
Wolfsgracht. Het verzoenen van een woonopgave en het 
vrijwaren van de nog gave landschapskenmerken van dit 
projectgebied vormen de voornaamste uitdagingen van 
deze opdracht.

Context

Denderleeuw kende de voorbije decennia een 
spectaculaire bevolkingstoename die voornamelijk te 
danken is aan zijn strategische ligging: na Gent-Sint-
Pieters heeft Denderleeuw het drukste treinstation 
van Oost-Vlaanderen. Met een frequentie van een trein 
om het kwartier sta je op een kwartier in Brussel-Zuid, 
waardoor Denderleeuw een satellietgemeente van onze 
hoofdstad is geworden.
Door haar hoge knooppuntwaarde heeft de gemeente 
met 1477 inwoners/km² een – naar Vlaamse normen 
– stedelijke woondichtheid, maar ook bijbehorende 
problematieken zoals een gebrek aan kwalitatief en 
betaalbaar wonen. Tegelijk heeft Denderleeuw nog 
steeds een – weliswaar overmaatse – dorpse uitstraling. 
Het ruimtebeslag is groot en neemt bijna de helft van 
het grondgebied in. Een gebrek aan groene publieke 
ruimte weegt op de woon- en leefkwaliteit.
Het grote aanbod aan openbaar vervoer en de nabijheid 
van talrijke voorzieningen zoals onderwijs, handelszaken 
en gezondheidszorg maken van Denderleeuw nochtans 
een uitgelezen locatie om het ruimtelijk rendement 
kwalitatief en duurzaam te verhogen. 

De site

Met de ontwikkeling van Wolfsgracht, een gebied van 
13 ha, willen de gemeente en intercommunale SOLVA 
breken met het traditionele verkavelingsverleden van 
de gemeente. De site ligt strategisch op anderhalve 
kilometer van het treinstation en in de onmiddellijke 
nabijheid van dagelijkse voorzieningen en sport- en 
recreatiefaciliteiten. De voornaamste troef van 
Wolfsgracht is zijn landschappelijke waarde. Het is een 
gaaf openruimtelandschap dat een belangrijke rol 
als groene ruimte kan opnemen bij het omringende 
woonweefsel. SOLVA en de gemeente zijn ervan 
overtuigd dat de ontwikkeling van het gebied 
Wolfsgracht gekoppeld kan worden aan de actuele 
ruimtelijke uitdagingen voor Denderleeuw.
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De opdracht

De opdracht bestaat in de opmaak van een masterplan 
en een ontwikkelingsstrategie voor Wolfsgracht. 
Dit masterplan moet kaderen in een bredere 
ontwikkelingsvisie, die de algemene verbetering van de 
kwaliteit van de leef- en woonomgeving in Denderleeuw 
kan aansturen. Deze ruimere visie synthetiseert een 
reeks bestaande masterplannen en onderzoeken 
– zoals het masterplan voor de bipool centrum-
stationsomgeving – en brengt ze samen tot een 
wervend toekomstbeeld. Vanuit dit brede vizier kan het 
masterplan voor Wolfsgracht een concrete vorm krijgen 
en als voorbeeld dienen voor toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen. Een overkoepelende ruimtelijke visie 
op een duurzame groenblauwe dooradering is immers 
nodig om te bepalen welke rol Wolfsgracht hierin 
concreet kan opnemen. Het belang van een robuust 
groenblauw netwerk dat fungeert als ruggengraat voor 
duurzame verplaatsingen – zoals een functioneel en 
recreatief fietsroutenetwerk – is daarbij een belangrijk 
aandachtspunt.
De opdrachtgever wil in Wolfsgracht vooral inzetten 
op een kwalitatieve woonontwikkeling, eerder dan 
op een kwantitatieve. Vernieuwende woonvormen 
zijn erop gericht de landschappelijke en natuurlijke 
potenties van het gebied te maximaliseren. Het nog 
gave kleinschalige landschap met onverharde wegen, 
weides en houtkanten biedt potenties die het niveau 
van de site overstijgen en er moet dan ook bijzondere 
aandacht worden geschonken aan de belevingswaarde 
van deze open ruimte in de sterk versteende 
omgeving. De maatschappelijke meerwaarde van het 
project vertaalt zich ook in een aangepaste mix van 
buurtondersteunende functies binnen het projectgebied, 
mocht de nood hieraan gedetecteerd worden. Er wordt 
gestreefd naar aanvaardbare densiteiten die hand in 
hand gaan met het behoud van de open ruimte en op 
de aanleg van een klimaatrobuuste leefomgeving met 
aandacht voor meervoudig en collectief gebruik.
Het gemeentelijk RUP dat destijds werd opgemaakt 
voor de site, staat een dergelijke invulling in de weg. 
Het ontwerpteam dient hiermee dan ook geen rekening 
te houden. Het masterplan Wolfsgracht zal de basis 
vormen voor de opmaak van een nieuw RUP dat 
de stedenbouwkundige visie juridisch verankert. De 
opmaak van dit uitvoeringsplan maakt geen deel uit van 
de opdracht.

Met de opmaak van dit masterplan wil de opdrachtgever 
inzetten op een kwalitatieve stedenbouwkundige 
aansturing, die de nodige randvoorwaarden schept voor 
een hoge architecturale en landschappelijke kwaliteit 
bij de uitvoering. Aan de ontwerper van deze studie 
kan daarom ook een opdracht als supervisor toegekend 
worden, om erop toe te zien dat de uitgangspunten van 
het masterplan optimaal ruimtelijk vertaald worden. 
Wat de uitvoering betreft, behoudt de opdrachtgever 
zich het recht om deze niet te gunnen aan het 
ontwerpteam.
Het plan moet voorbeeldstellend zijn voor de hele 
omgeving, zowel op stedenbouwkundig vlak als op vlak 
van duurzaamheid. Groene structuren, open ruimtes en 
blauwe netwerken moeten sturend worden in de verdere 
ontwikkeling van de gemeente. Ze bieden bovendien 
de ruggengraat voor een duurzamere mobiliteit. 
Wolfsgracht kan een hefboomeffect genereren en 
de gewenste ruimtelijke transitie van Denderleeuw 
versnellen.
Het uiteindelijke masterplan moet tevens omgezet 
worden in een haalbare ontwikkelingsstrategie. Er 
wordt van het ontwerpteam advies verwacht over de 
wijze waarop een financiële meerwaarde kan worden 
verkregen, bijv. door een PPS, verkoop, het verlenen 
van erfpacht of woonrechtcertificaten, het oprichten 
van een coöperatieve vennootschap… Hoe dan ook 
moet de ontwikkelingsstrategie gepaard gaan met 
een realistische, economische valorisatie van de reeds 
gedane investeringen.sol
Het is de ambitie om de realisatie van de 
omgevingswerken als uitbreiding van deze 
studieopdracht te gunnen aan het ontwerpteam. 
Op die manier kunnen de uitgangspunten die in het 
masterplan zijn bepaald en vastgelegd, in de praktijk 
worden omgezet.
Om alle opportuniteiten te benutten zoekt het 
bestuur een innovatief en gemotiveerd interdisciplinair 
team van ruimtelijke planner(s), architect(en), 
mobiliteitsspecialisten, landschapsarchitecten. Het 
ontwerpteam wordt uitgedaagd de hoge ambitie 
te vertalen in een creatief ontwerpend onderzoek 
en een brug te slaan tussen stadsontwikkeling, 
landschapsarchitectuur, mobiliteit, publieke ruimte en 
architectuur.
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