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4201
Halle — de Vlaamse Milieumaatschappij en 
het stadsbestuur Halle 
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een stedenbouwkundig 
inrichtingsplan, landschapsontwerp en de bouw van een sporthal voor 
de site De Bres-Leide-Slingerweg te Halle

OPDRACHTGEVER
de Vlaamse Milieumaatschappij en de stad Halle. 
contactpersoon: Peter Vautmans

LIGGING
Het gebied langs de Zenne tussen de Leide, de 
Monseigneur Senciestraat tot en met de huidige 
sporthal en de Willamekaai, 1500 Halle

BOUWBUDGET EXCL. BTW EN ERELONEN
€36.000.000
€15.000.000 sporthal, €7.500.000 ondergrondse 
parking, €6.000.000 openleggen Zenne en inrichten 
oevers, €7.500.000 omgevingsaanleg)

HONORARIUM (EXCL. BTW)
€60.000 voor masterplan
Algemene ereloonvork : 9% - 11% (excl. btw) 

VERGOEDING
€15.000

SELECTIEBEPERKING
4 kandidaten

INBEGREPEN IN DE OPDRACHT
 – mastervisie op de site
 – grondmechanisch onderzoek
 – architectuur (incl. omgevingsvergunning, 

aanbestedings dossier, werfcoördinatie, 
 kwaliteits bewaking en studiebezoeken)

 – interieur – eerste uitrusting, waaronder vast 
meubilair en vaste inrichting sporthal

 – stabiliteit
 – technieken
 – studie van de akoestiek
 – veiligheidscoördinatie
 – EPB
 – de studie van de inrichting van de buitenruimte 

en de omgevingsaanleg zoals omschreven in 
de projectdefinitie én in samenhang met de 
landschapsvisie ‘landschapspark Halle’

 – topografische opmeting van de site
 – mobiliteit

NIET INBEGREPEN IN DE OPDRACHT
 – Participatie
 – communicatie
 – los meubilair
 – opmetingsplannen
 – archeologisch onderzoek indien van toepassing

SELECTIELEIDRAAD
Download de selectieleidraad voor meer  informatie 
over het verloop van de selectieprocedure, de 
 uitsluitingsgronden en de selectie-en gunningscriteria:
selectieleidraad 4201 Halle
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94201 HALLE / SPORTHAL EN OMGEVING

Projectomschrijving

De stad Halle liet enkele jaren geleden een steden-
bouwkundige en landschappelijke visie uittekenen 
onder de noemer ‘landschapspark Halle’. Hierin 
toont de stad duidelijk de ambitie om de Zennevallei 
te herwaarderen en de omgeving van de waterloop 
te transformeren tot een langgerekt landschapspark. 
Eén van de strategische plekken in deze visie is de 
omgeving van De Bres-Leide-Slingerweg. De zone 
wordt in het landschapspark aangeduid als een 
scharnierpunt tussen verschillende stedelijke en 
infrastructurele ontwikkelingen. De site ligt in het 
hart van de stad maar doet zich vandaag eerder 
voor als een stadsrandplek waar parkings en 
wegenis de aandacht opeisen. De stad wenst de 
volledige zone te transformeren tot een geïnte-
greerd parklandschap met ruimte voor water, sport, 
recreatie en natuur. Om al deze aspecten optimaal 
met elkaar te verweven wordt er gestreefd naar 
één totaalontwerp. Een van de speerpunten in de 
visie voor dit stadsdeel is het opnieuw openleggen 
van een deel van de Zenne. Om dit waar te maken 
gaat de stad een partnerschap aan met de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM).

Opdracht
Zwaartepunt in de projectzone is sporthal De 
Bres. Het gebouw is toe aan vervanging of een 
zeer grondige update. Het stadsbestuur wenst de 
renovatie aan te grijpen om een duurzamer parkeer-
beleid te implementeren. Rondom de sporthal 
bevinden zich immers meerdere parkeerzones. 
De stad wil die plekken ontharden en integreren in 
het stadslandschap, als publieke ruimtes met een 
kwalitatieve belevings- en gebruikswaarde. Dit mag 
echter niet ten koste gaan van de bereikbaarheid 
van de stad. De parkeercapaciteit die wordt 
weggenomen in de openbare ruimte moet daarom 
gecompenseerd worden in een parking die zich 
(deels) onder de sporthal bevindt. Het stadsbestuur 
verwacht dat er innovatief en toekomstgericht 
met deze parkeervraag wordt omgegaan. Er moet 
enerzijds nagedacht worden over complementaire 
tijds- en gebruiksregimes, zodat bijvoorbeeld ook 
evenementen of marktjes in de parking mogelijk 
zijn. Anderzijds zou het gebouw in de toekomst ook 
een andere invulling moeten kunnen krijgen. 
 De aanleg van een gecentraliseerde parkeer-
voorziening zal niet alleen ruimte vrijmaken voor 
kwalitatieve verblijfsplekken, maar schept de 
opportuniteit om de Zenne aan te leggen in een 

open bedding. Overeenkomstig de landschapsvisie 
zal de open Zenne deels de plaats innemen van de 
huidige sportfaciliteiten in openlucht (atletiekpiste, 
skatepark, …). Het zal dan ook een bijzondere 
uitdaging vormen om sport- en spelvoorzieningen 
gelinkt aan sporthal De Bres te combineren met 
de aanleg van (kindvriendelijke) publieke ruimte. 
Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met 
het sterk fluctuerende waterpeil. 
 De fasering zal in dit project zeker een 
aandachtspunt zijn. Zolang de nieuwe Zennekoker 
niet is aangelegd, kan de Zenne nog niet in een 
nieuwe open bedding worden voorzien. De publieke 
ruimten komen echter na de aanleg van de 
ondergrondse parking reeds in aanmerking voor een 
invulling. Dit kan gebeuren onder de vorm van een 
tijdelijke publieke verblijfsruimte in afwachting van 
de werken voor het open leggen van de Zenne. 
 Dit ambitieuze project zal gepaard gaan met 
grote en langdurige werken en de eraan gelinkte 
ongemakken. De uitdaging bestaat erin om heel de 
stad te enthousiasmeren voor dit project. 
 Zowel tijdens de studie- en architectuur-
opdracht als tijdens het ontwerp- en uitvoerings-
proces zal de stad inzetten op betrokkenheid van 
de Halse inwoners en andere stakeholders. Van de 
ontwerpers wordt verwacht dat zij een bijzonder 
oog hebben voor tijdelijke ingrepen en interventies 
die het draagvlak voor de plannen kunnen 
versterken. 
 Architectuur, landschap, waterbeheer en 
publieke ruimte zijn evenwaardige componenten 
in deze opdracht. Het bestuur zoekt daarom een 
interdisciplinair team van stedenbouwkundigen, 
architecten en landschapsarchitecten die de 
ambities van stad en VMM kunnen vertalen in één 
geïntegreerd ontwerp zonder de vraag naar fasering 
en tijdelijke invulling uit het oog te verliezen. 
Ervaring met de ruimtelijke en landschappelijke 
integratie en heraanleg van waterlopen of met 
een gelijkaardige complexiteit is noodzakelijk. 
De te onderscheiden deelopdrachten zijn aan 
een verschillende timing onderworpen. Het team 
moet dan ook bereid zijn om voor langere tijd een 
engagement aan te gaan. 
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4202
Diepenbeek — POM Limburg
De volledige studieopdracht voor de ontwikkeling van de toegangspoort 
voor de ecocampus in Diepenbeek 

OPDRACHTGEVER
POM Limburg
Contactpersoon: Marijke Gorissen 

LIGGING
Campuslaan, Agoralaan, Wetenschapspark, 
3590 Diepenbeek
Het poortgebouw zal worden gerealiseerd in 
de oksel van de rotonde tussen Campuslaan en 
Wetenschapspark. Het parkeergebouw zal worden 
gerealiseerd ter hoogte van het huidige gebouw A, in de 
oksel van de rotonde tussen Campuslaan en Agoralaan 
te Diepenbeek.

BOUWBUDGET EXCL. BTW EN ERELONEN
€25.700.000

HONORARIUM (EXCL. BTW)
Algemene ereloonvork : 8% - 10% 

VERGOEDING (EXCL. BTW)
€15.000

SELECTIEBEPERKING
5 kandidaten

INBEGREPEN IN DE OPDRACHT
 – (landschaps)architectuurstudie voor het parkeer- 

en poortgebouw en de voetgangersbrug die de 
gebouwen aan de toegangspoort verbindt

 – stabiliteitsstudie
 – technieken
 – studie van de akoestiek (specifieke akoestische 

vereisten, de geluidsisolatie naar de buren, 
de buitengeluiden, de ruimten onderling, de 
andere publieke en niet publieke ruimten en het 
geluidsniveau in de lokalen,…)

 – de studie van de inrichting van de buitenruimte 
en de uitvoering van een tijdelijke buitenaanleg 
(i.f.v. de toegankelijkheid van de gebouwen)

 – de studie van de binneninrichting, inclusief het 
vast meubilair

 – het uitvoeren van de EPB verslaggeving
 – het uitvoeren van de veiligheidscoördinatie
 – financieel-technische doorrekening (raming)
 – BIM ondersteuning voor het volledige proces

NIET INBEGREPEN IN DE OPDRACHT
 – MOBER
 – archeologisch onderzoek
 – sloopopvolgingsplan en asbestinventaris
 – opmetingsplannen

SELECTIELEIDRAAD
Download de selectieleidraad voor meer informatie 
over het verloop van de selectieprocedure, de uitslui-
tingsgronden en de selectie- en gunningscriteria:
selectieleidraad 4202 Diepenbeek
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194202 DIEPENBEEK / TOEGANGSPOORT ECOCAMPUS 

Projectomschrijving

De campus Diepenbeek is in transformatie. In 2018 
werd door de Provincie Limburg het masterplan 
‘signaalgebied en campus Diepenbeek’ afgerond. 
Dit masterplan heeft als uitgangspunt om een 
evenwicht te bieden tussen uitbreiding en 
ecologische bescherming van de waardevolle 
Demervallei. 
 De ambitie is om de campus Diepenbeek uit 
te bouwen tot een ecocampus die plaats biedt 
aan onderwijs, onderzoek en bedrijvigheid in de 
zorg- en bouwsector. De campus wordt opgedeeld 
in verschillende deelcampussen, met elk hun eigen 
focus en programma. De verschillende zones 
vormen echter wel één geheel en worden met 
elkaar verbonden door een aantal grote openbare 
assen, die de leesbaarheid van de campus voor de 
gebruikers en bezoekers aanzienlijk verbeteren.
 Het masterplan werd in 2020 verder verfijnd, 
wat geleid heeft tot vernieuwende inzichten op 
vlak van bebouwing, ontsluiting, en waterhuis-
houding. Verdichting, ontharding, concentratie van 
volumes en bouwen in de hoogte gelden hierbij als 
 uitgangspunten. 
 Deelcampus “health campus” strekt zich uit ten 
noorden en zuiden van de toegangspoort, en zal 
de spil worden van innovatie in de zorg. Waar de 
toegang tot de campus vandaag niet de uitstraling 
heeft die ze verdient, zullen de nieuwe gebouwen-
complexen van de health campus in de toekomst 
een opvallende toegangspoort vormen tot de 
ecocampus Diepenbeek. 
 Om de potenties voor de toegangszone in 
kaart te brengen, werd een opportuniteitsstudie 
uitgevoerd. De toegangspoort dient te worden 
vormgegeven als een verbindende plek waar 
activiteiten, multimodale knooppunten, collectieve 
voorzieningen en groenblauwe infrastructuren 
samenkomen. Er worden ter hoogte van de 
toegangspoort drie nieuwe gebouwen voorzien: een 
poortgebouw (inspiratiehub), een parkeergebouw 
(parkeerhub) en een onderwijsgebouw (multimodale 
hub). Deze worden geschakeld via een voetgan-
gersbrug die de verschillende gebouwen met elkaar 
verbindt, alsook de verschillende delen van de 
health campus. 
 Deze ontwerpwedstrijd omvat het poortgebouw, 
het parkeergebouw en de voetgangersbrug. 
De drie entiteiten dienen als één geheel te worden 
vormgegeven. De voetgangersbrug dient zo te 
worden ontworpen dat ze ook kan functioneren 

wanneer nog niet alle gebouwen zijn gerealiseerd. 
 Daarnaast dient ook de buitenruimte rond 
de gebouwen te worden ontworpen, volgens de 
principes van de uitgevoerde studies die betrekking 
hebben op dit gebied. Deze opdracht beperkt zich 
tot de opmaak van een ontwerp. De toegangspoort 
wordt doorsneden door de toekomstige campus-
boulevard. In afwachting van de concrete plannen 
en uitvoering daarvan, voorzien we binnen 
deze opdracht enkel een tijdelijke aanleg van 
de buitenruimte rondom de gebouwen die de 
 toegankelijk heid van de gebouwen garandeert.
 Het programma van de gebouwen wordt 
momenteel met de betrokken actoren verfijnd. 
De opdrachtgever verwacht dat er mee nagedacht 
wordt over de manier waarop we op vlak van het 
programma flexibiliteit (naar in- en uitbreiding) 
en multifunctionaliteit kunnen garanderen.
 Het samenspel van de verschillende gebouwen 
moet de toegangszone een representatief karakter 
geven. Het geheel krijgt de allure van een poort, 
de ‘entree naar de stad’ en een ‘poort naar de 
natuur’. De focus ligt dus eerder op het samenspel 
van de verschillende gebouwen om te komen tot 
een symbolisch opgeladen punt, dan wel op één 
iconische eyecatcher. Niettemin dient er wel ingezet 
op een hoge beeldkwaliteit.
 De ecocampus dient een toonbeeld van 
duurzaamheid te worden. Zowel wat betreft de 
gebouwen, als wat betreft de invulling van de 
onbebouwde ruimte. Zo heeft POM Limburg de 
ambitie om de ecocampus in de toekomst uit te 
bouwen tot een Positive Energy District. Op vlak 
van water is het de ambitie om de kringloop op de 
campus zo gesloten mogelijk te houden. Behoud en 
ontwikkeling van de biodiversiteit zijn belangrijke 
uitgangspunten. Een dynamische campus vraagt 
ook om een toekomstgerichte invulling. Door vanaf 
de start rekening te houden met veranderende 
noden, kunnen ruimtes, gebouwen en materialen 
met beperkte moeite blijvend in gebruik 
worden gehouden. 
 Om de ambities te realiseren zoeken we naar 
een multidisciplinair team dat zowel ervaring 
heeft met architectuur, landschapsarchitectuur 
als het ontwerpen van infrastructuur. Het team 
moet creatieve ideeën kunnen omzetten in een 
technisch en financieel haalbaar alsook duurzaam 
verhaal. Het ontwerpteam zorgt bovendien voor BIM 
ondersteuning voor het volledige proces. Er wordt 
bovendien aan gedacht om voor deze ontwikkeling 
met een bouwteamformule te gaan werken.
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OPDRACHTGEVER
Gemeentebestuur Wevelgem en Vlaamse 
 Milieumaatschappij
Contactpersoon: Nathalie Versavel (Gemeente Wevelgem) 
en Joran Lombahe (Intercommunale Leiedal) 

LIGGING
De projectzone wordt begrensd door Bankstraat, 
 Dorpsplein, Kerkstraat, Koningin Fabiolastraat en 
Rederijkersstraat, 8560 Gullegem.

BOUWBUDGET EXCL. BTW EN ERELONEN
€10.480.000 waarvan:
 – €3.750.000 voor het ontmoetingscentrum
 – €890.000 voor het centrumplein
 – €4.600.000 voor de Heulebeek
 – €1.240.000 voor de groenzone

HONORARIUM (EXCL. BTW)
 – algemene ereloonvork (deel van het ontmoetings-

centrum): 9% - 11% 
 – deel van het centrumplein, de Heulebeek en de 

groenzone: KVIV barema – opdracht I – infra-
structuur (klasse 1); een aanpassingscoëfficiënt op 
het basisereloonpercentage met een afwijking van 
maximum 0,8 tot 1,5 kan toegepast worden door 
de inschrijver. 

VERGOEDING (EXCL. BTW)
€15.000

SELECTIEBEPERKING
4 kandidaten

INBEGREPEN IN DE OPDRACHT
 – Architectuur
 – stabiliteit en technieken (inclusief theatertechnieken 

en akoestiek)
 – studie van de binneninrichting inclusief vast 

meubilair en uitschuifbare tribune
 – EPB
 – openleggen en heraanleggen Heulebeek 

(incl. bruginfrastructuren)
 – inrichting van de buitenruimte en de groenaanleg 

met bijzonder aandacht voor het verhogen van de 
waterbeleving, ondersteuning van het  participatie- 
en communicatietraject (input aanleveren voor 
participatietraject, deelnemen aan belangrijke 
 participatiemomenten, Integreren van input 
 participatie in ontwerp)

SELECTIELEIDRAAD
Download de selectieleidraad voor meer informatie 
over het verloop van de selectieprocedure, de 
uitsluitings gronden en de selectie- en gunningscriteria:
selectieleidraad 4203 Wevelgem

Wevelgem – Gemeentebestuur Wevelgem 
en Vlaamse Milieumaatschappij
Volledige studieopdracht voor het bouwen van een nieuw 
ontmoetingscentrum, de aanleg van een centrumplein, het openleggen 
en herinrichten van de Heulebeek en het opwaarderen van centrale 
groenzones te Gullegem 

4203
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294203 WEVELGEM / ONTMOETINGSCENTRUM EN OMGEVING GULLEGEM

Projectomschrijving

Het bestuur van de fusiegemeente Wevelgem heeft 
beslist om in te zetten op de vernieuwing van haar 
centra. Het moet er gezond wonen en aangenaam 
vertoeven zijn, met voldoende ruimte voor water 
en groen. Belangrijk is het ondersteunen van het 
verenigingsleven en het voorzien van een degelijke 
publieke dienstverlening. Daarnaast wil men het 
STOP-principe maximaal toepassen en de verkeers-
veiligheid verhogen. De centra moeten ontmoetings-
plekken worden voor jong en oud. 
 In het kader van die gemeentelijke ambities is 
er in deelgemeente Gullegem heel wat verbetering 
mogelijk. Het bestaande ontmoetingscentrum (OC) 
is verouderd. De Heulebeek loopt dwars door het 
centrum, maar de waterloop is amper zichtbaar. 
Ook mist het centrum een polyvalent centrumplein. 
Daarnaast heeft de bestaande publieke ruimte 
nood aan een kwaliteitssprong, onder meer door 
vergroening. Een belangrijke hefboom voor de 
toekomst en herinrichting van het centrum is de 
nood aan een nieuw ontmoetingscentrum. 
 Ter voorbereiding van deze dorpskernver-
nieuwing organiseerde de intercommunale Leiedal 
in opdracht van de gemeente een ontwerpend 
vooronderzoek. Er werd gekozen voor een 
nieuwe locatie voor het OC, die kansen biedt 
voor een bredere centrumvernieuwing, zoals het 
opwaarderen van de publieke ruimte en het creëren 
van een nieuw centrumplein tussen kerk en OC. 
De gemeente ging ook een samenwerking aan 
met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om de 
relatie tussen de ingekokerde Heulebeek en het 
centrum te verbeteren. Daaraan gekoppeld kunnen 
de bestaande centrale groenzones heropleven, 
waaronder feestweide De Gulle.
 De gemeente Wevelgem en de VMM hebben 
ervoor gekozen deze deelprojecten samen te 
brengen in één integrale ontwerpopdracht. Hoewel 
ze elk hun specifieke technische uitdagingen stellen, 
zijn beide opgaven ontwerpmatig immers sterk met 
elkaar verbonden. 

Ontmoetingscentrum op maat
Het nieuwe ontmoetingscentrum op maat van 
Gullegem zal aan meerdere verenigingen een 
nieuw onderkomen geven. Er komt een zaal waar 
podiumactiviteiten, fuiven, ledenvergaderingen en 
maaltijden kunnen plaatsvinden. Er worden ook 
klassen voor het Atelier Plastische Kunsten voorzien, 
een leskeuken en een aantal polyvalente lokalen 

voor ontmoeting, educatie en vergaderen.
 Door zijn nieuwe plaats langs de Heulebeek 
en aan het centrumplein in de dorpskern krijgt 
het OC een eigen identiteit en onderscheidt het 
zich van andere bebouwing in de omgeving. 
Een levendige gevel van het nieuwe ontmoetings-
centrum en de toekomstige nevenbestemming in 
de  Sint-Amandus kerk kunnen de aangrenzende 
publieke ruimte opladen. Als belangrijk publiek 
gebouw mag het OC een architecturaal merkteken 
aanbrengen in de dorpskern. Tegelijk moet het 
ingebed blijven in het dorpsweefsel. Zo treedt het 
OC in dialoog met de kerk, zonder deze qua schaal, 
uitstraling of materialiteit te overstemmen.

Levendig en autoluw centrumplein
De potentie om een nieuw centrumplein te 
ontwikkelen is één van de redenen om het ontmoe-
tingscentrum naar een nieuwe locatie te verhuizen. 
Rond de kerk vinden geregeld activiteiten plaats 
en zijn heel wat handelszaken en centrumfuncties 
gegroepeerd. Toch ontbreekt een kwalitatieve 
publieke ruimte waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. De publieke ruimte is gefragmenteerd 
en wordt gedomineerd door verkeer en parkeren.
 De ruimte tussen het nieuwe OC, de kerk en de 
Koningin Fabiolastraat wordt heraangelegd tot een 
actief centrumplein met interessante randen en 
voldoende ruimte voor groen. De Heulebeek krijgt 
opnieuw ruimte in een open bedding. Er wordt 
een aangename verblijfsruimte gecreëerd die 
zowel aanleiding schept tot spontane ontmoeting 
als geschikt is voor het organiseren van lokale 
evenementen als de wekelijkse markt, de kermis, 
… De verkeersluwe ruimte biedt tevens meer 
plaats voor terrasjes, zodat de handelszaken in de 
omgeving kunnen meegenieten van de levendigheid.
 Het parkeren wordt gebundeld en geoptima-
liseerd zodat de bereikbaarheid van handel, school 
en andere centrumfuncties niet in het gedrang 
komt. Over de impact op het gemotoriseerd 
verkeer wordt parallel vanuit de gemeente een 
 mobiliteits onderzoek opgestart om de integrale 
opdracht te voeden.

Herwaardering Heulebeek
De Heulebeek kronkelt door het centrum van 
Gullegem, maar duikt ter hoogte van de Kerkstraat 
ondergronds tot aan de Peperstraat. Ter hoogte 
van de kerk is de beek niet zichtbaar. Samen met de 
Vlaamse Milieumaatschappij, beheerder van de beek, 
wil de gemeente de Heulebeek de waardering geven 
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314203 WEVELGEM / ONTMOETINGSCENTRUM EN OMGEVING GULLEGEM

die ze verdient, als belangrijke schakel tussen het 
Groen Lint en het provinciedomein Bergelen. 
De beek wordt een belangrijk beeld- en sfeerbe-
palend element. Ze brengt het centrum tot leven, 
geeft het meer karakter en biedt ecologische 
voordelen. De waterloop biedt de kans om groen tot 
diep in het centrum te brengen. Bij de herinrichting 
van de oevers is de sterk fluctuerende waterstand 
een belangrijk aandachtspunt, niet alleen in functie 
van de veiligheid, maar ook wat materiaalkeuze, 
onderhoud en beheer betreft. 

Heropleving feestweide
Feestweide De Gulle is de grootste groenzone in het 
centrum. Ze wordt begrensd door private percelen 
in het westen, de Kerkstraat in het noorden en 
de Heulebeek in het oosten. Het openleggen van 
de beek en het introduceren van een autoluwe 
zone bieden de opportuniteit om de feestweide 
te herwaarderen. Door het knippen van een deel 

van de Kerkstraat en het aanpassen van het 
wegprofiel, is het mogelijk de feestweide uit te 
breiden tot aan de kerk, het OC en het nieuwe 
centrumplein waardoor de groenzone uitgestrekter, 
beter  toegankelijk en zichtbaarder wordt, en 
een veelzijdig gebruik kan krijgen. De relatie met 
de Heulebeek kan eveneens worden versterkt. 
De waterloop kan bijdragen aan de beeldkwaliteit 
en beleving van de feestweide, zorgen voor nieuwe 
speelprikkels of aanleiding geven tot rust.
 De opdrachtgever is op zoek naar een 
ontwerpteam dat verder bouwt op de verworven 
inzichten, een interessant antwoord biedt op 
de gestelde vragen en het uitgewerkte concept 
tot uitvoering weet te brengen. Kennis van 
zowel architectuur als omgevingsaanleg is 
vereist. Voeling met waterbeleving en ervaring in 
technische onderbouwing zijn aangewezen.
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OPDRACHTGEVER
Stadsbestuur Lommel
contactpersoon: Cindy Daems 

LIGGING
Adelbergpark, 3920 Lommel

BOUWBUDGET EXCL. BTW EN ERELONEN
€2.600.000

HONORARIUM (EXCL. BTW)
Honorariumvork tussen 10% en 12% 

VERGOEDING (EXCL. BTW)
€12.500

SELECTIEBEPERKING
4 kandidaten

INBEGREPEN IN DE OPDRACHT
 – de architectuurstudie, 
 – de stabiliteitsstudie;
 – de studie van het klimaat en alle speciale 

technieken, inclusief de EPB-verslaggeving: HVAC, 
sanitair, elektriciteit, telefonie, data, branddetectie 
en -beveiliging, inbraakbeveiliging en toegangs-
controle, geluid en videofonie, gebouwenbeheers-
systemen, tijdsregistratie en liften;

 – de volledige studie van de akoestiek: de geluids-
isolatie naar de buren, de buitengeluiden, de 
ruimten onderling, de andere publieke en niet 
publieke ruimten en het geluidsniveau in de lokalen; 

 – de studie van de inrichting van de buitenruimte en 
de groenaanleg;

 – de studie van de binneninrichting, inclusief het 
vaste en losse meubilair;

 – de organisatie van de procedure voor het aanstellen 
van de veiligheidscoördinator;

SELECTIELEIDRAAD
Download de selectieleidraad voor meer informatie 
over het verloop van de selectieprocedure, de 
 uitsluitingsgronden en de selectie- en gunningscriteria:
selectieleidraad 4204 Lommel

Lommel – Stadsbestuur Lommel
Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van 
een jongerencentrum te Lommel 

4204
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Projectomschrijving

De stad Lommel zoekt een multidisciplinair 
ontwerpteam voor de realisatie van een nieuw 
jongerencentrum. Door de keuze voor de site 
Adelbergpark krijgen jongeren een prominente 
plaats in het hart van de stad en bouwt 
het stadsbestuur verder aan een levendige, 
hedendaagse stadskern met een mix van functies.

Context
Lommel is een mooie en dynamische stad in 
Noord-Limburg, omringd door veelzijdige en 
pure natuur: een groene oase van rust, stilte en 
ontspanning, maar ook bruisend van leven en 
activiteit. Innovatie en ondernemerschap staan er 
hoog op de agenda. Daarnaast bouwt Lommel aan 
een warme, fietsvriendelijke stad, waar het voor 
jong en oud goed is om te wonen, te werken en 
te leven. We willen buurten verbinden, bezoekers 
inspireren, verenigingen en jongeren ondersteunen 
en ondernemers alle kansen bieden, zodat functies 
en generaties elkaar kunnen kruisen in het hart 
van de stad. 

Opdracht 
De nieuwbouw van het jongerencentrum komt 
voort uit de behoefte aan een toekomstgericht 
en stevig verankerd breed jeugdbeleid, met een 
jongerencentrum als centrale én laagdrempelige 
ontmoetingsplaats. Concreet is het jongeren-
centrum een plaats waar de lamp brandt, waar 
altijd iemand klaar staat en jongeren welkom 
zijn. Het moet een plek worden waar jongeren 
op diverse manieren en door diverse actoren 
geïnspireerd, gestimuleerd en ondersteund worden. 
De focus ligt op sociale en creatieve vrijetijdsbe-
leving – deelnemen, zelf organiseren, faciliteren. 
De jeugddienst tracht jongeren aan te zetten om 
met hun ideeën en dromen aan de slag te gaan. 
Creatieve initiatieven kunnen in het centrum 
doorgroeien tot jong ondernemerschap. 
 Daarnaast zal het jongerencentrum plaats 
bieden aan het OverKop-huis, een laagdrempelig 
inloop- en activiteitencentrum voor jongeren tot 
25 jaar. Hier zetten de eerstelijnshulpverlening en 
organisaties met een link naar onderwijs of de 
opstap naar de arbeidsmarkt zich samen in voor alle 
jongeren. Hier zijn ook de jeugdopbouwwerker en 
de jongerennetwerker te vinden. Hier ligt de tweede 
focus: welbevinden, welzijn en onderwijs.
Een derde focus is een brede en transversale 

jeugdreflex, waarbij verschillende stadsdiensten en 
partners horizontaal samenwerken. De stedelijke 
dienst evenementen zal gehuisvest worden in het 
jongerencentrum, wat meteen voor aansluiting 
zorgt bij de visie op de ontwikkeling van de 
site. De projectzone ligt naast het stedelijke 
Cultuurcentrum De Adelberg en het commerciële 
bioscoopcomplex UGC, en in de nabijheid van 
Toerisme Lommel en het GlazenHuis, het Vlaams 
centrum voor Hedendaagse Glaskunst. De keuze 
voor de projectzone vertrekt vanuit de ambitie om 
een kwalitatieve vrijetijdssite te ontwikkelen. 
 De projectzone ligt op het traject Groene Parels, 
dat een zichtbare fysieke verbinding maakt tussen 
het Burgemeesterspark en het Prinses Astridpark, 
twee verborgen groene parels in de stadskern 
met centraal op het traject en in het kernwinkel-
gebied, de Groene Doorsteek. Het jongerencentrum 
zal bijgevolg aansluiten op deze kwalitatieve 
landschapstekening, met de implementatie van 
groene (rust)zones binnen of aan de projectzone. 
 Bijzondere aandacht gaat tevens uit naar 
respect voor de omgeving en de bestaande 
bebouwing rondom de projectzone en het Prinses 
Astridpark vlakbij. Het nieuwe gebouw werkt het 
bouwblok verder af en gaat in dialoog met de 
omliggende bebouwing. Van de ontwerpers wordt 
dan ook bijzondere aandacht verwacht voor een 
harmonieuze inpassing in de context. 

Samengevat gaan de ontwerpers een uitdagende 
opdracht aan. Ze zoeken een evenwicht tussen 
de verschillende functies en het gedeelde ruimte-
gebruik met bijvoorbeeld flexplekken, maar met 
aandacht voor de circulatie van de jonge bezoekers 
en medewerkers en voor de diverse vormen van 
vrijetijdsbeleving en welzijn. Een creatieve ontmoe-
tingsruimte met bijzondere aandacht voor de 
akoestiek situeert zich bij voorkeur (half)verzonken. 
 Nieuwe bezoekersstromen betekenen een 
meerwaarde voor de dynamiek van de stadskern, 
maar ze mogen geen overlast berokkenen aan de 
omgeving en de omwonenden. De aandacht voor 
groen en open ruimte sluit niet alleen aan bij de 
landschappelijke ontwikkeling, maar kan tevens als 
gecontroleerde hangplek een antwoord bieden aan 
de vraag van jongeren tot informele ontmoeting. 
 Het stadsbestuur van Lommel hecht veel 
belang aan de ontwikkeling van duurzame 
projecten en verwacht bijgevolg expertise inzake 
duurzaam en energiezuinig bouwen, toeganke-
lijkheid, akoestiek en klimatisering. Tevens wordt 
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verwacht dat de ontwerpers ruimte inbouwen 
voor een sterk participatief proces in de (vroege) 
ontwerpfase, waarbij – samen met de bouwheer – 
in dialoog wordt getreden met de belangrijkste 
stakeholders, gebruikers en omwonenden van 
het jongerencentrum. Tot slot wordt in de mate 
van het mogelijke inhoudelijk en ontwerpmatig 
aansluiting gezocht bij het Kernkompas en het 
DNA van Lommel. 
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4205

OPDRACHTGEVER
Stadsbestuur Dendermonde
contactpersoon: Rik Rousseau 

LIGGING
Het plangebied voor het masterplan omvat enerzijds 
de vestinggordel van de vestingstad met een westelijke 
uitloper richting Denderkanaal én anderzijds de sites 
van de drie batterijen op enige afstand van de vesting-
gordel, 9200 Dendermonde.

HONORARIUM (EXCL. BTW)
€100.000

VERGOEDING (EXCL. BTW)
€15.000

SELECTIEBEPERKING
4 kandidaten

SELECTIELEIDRAAD
Download de selectieleidraad voor meer informatie 
over het verloop van de selectieprocedure, de 
 uitsluitingsgronden en de selectie- en gunningscriteria:
selectieleidraad 4205 Dendermonde

Dendermonde – Stadsbestuur Dendermonde
De volledige studieopdracht voor de opmaak van het ruimtelijk 
masterplan ‘vestinggordel Dendermonde’ met participatieluik
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Projectomschrijving

Dendermonde is ontstaan aan de samenvloeiing 
van de Dender en de Schelde. De stad was van 
oudsher militair en economisch een belangrijke 
plaats, omdat zich hier, stroomopwaarts vanaf 
de zee, de eerste brug over de Schelde bevond. 
Omwille van haar strategische ligging werd de 
stad in de 19de eeuw tot vestingstad uitgebouwd, 
als onderdeel van de Wellingtonbarrière tegen het 
Franse imperialisme. De vestingwerken werden door 
de jonge Belgische staat vanaf 1830 verder versterkt 
en gemoderniseerd als onderdeel van de ‘vesting 
Antwerpen’. Op enige afstand van de vesting-
gordel werden aan de oost- en zuidzijden ook drie 
batterijen gebouwd. 
 Als gevolg van technische en militaire evoluties 
verloor de stad aan het einde van Wereldoorlog I 
in grote mate haar strategisch belang. De vesting-
gordel werd stelselmatig gedemilitariseerd, de 
militaire installaties raakten meer en meer in verval 
en overwoekerd. Een aantal deelsites kreeg een 
nieuwe invulling voor onderwijs, recreatie en als 
stedelijke parkruimte. Op andere plaatsen verdween 
de vestinggordel volledig door nieuwe stadsont-
wikkelingen of ad-hocingrepen in het bebouwde 
weefsel. 
 Resultaat is dat de vestinggordel in het noorden 
(Gentsesteenweg, Noordlaan, Grembergse zijde) 
en zuiden (rond het station), niet of nauwelijks 
bewaard is gebleven, en amper zichtbaar is in 
het straatbeeld. Westelijk (Brusselse Forten) 
en zuidoostelijk (Kalendijkgebied) bleven wel (delen 
van) watervlakken, poorten, bastions en andere 
relicten van de vestinggordel bewaard. De zuidelijke 
batterijen (batterij 3 / Fort Rozebroek en batterij 2 
/ Fort Driebek) bleven bewaard.
 De voorbije decennia zijn diverse initiatieven 
genomen voor het behoud en de herwaardering 
van de Dendermondse vestinggordel, zowel door 
particulieren, verenigingen als door het lokaal 
bestuur en de hogere overheden. Relicten kregen 
een nieuwe functie of werden gerestaureerd. 
Deze initiatieven zijn evenwel – hoe waardevol ook 
– vaak anekdotisch en missen samenhang. 
 Het lokaal bestuur heeft de ambitie om door de 
opmaak van een masterplan voor de vestinggordel 
in samenspraak met de betrokken actoren te komen 
tot een samenhangende, geïntegreerde ruimtelijke 
inrichtingsvisie, op basis van een afweging van 
diverse sectorale plannen en visies, maatschap-
pelijke noden en wensen. 

Er moet een multidisciplinaire langetermijnvisie 
worden uitgewerkt, maar anderzijds moeten op 
korte termijn ook een aantal ‘mijlpalen’/acties 
vastgelegd worden, die perspectief kunnen bieden 
voor het komende decennium. Een belangrijke 
horizon hierbij is 2030, de tweehonderdste 
verjaardag van de Wellingtonbarrière. 
 Voor acht welgekozen deelgebieden op 
het slagveld zal de uitgewerkte algemene 
lange  termijnvisie geconcretiseerd worden in 
‘aanvalszones’. Enerzijds gaat het over een aantal 
cruciale deelgebieden waar er rond de vestinggordel 
moet worden gewerkt om het ‘verhaal van de 
vestingstad Dendermonde’ goed te kunnen vertellen. 
Anderzijds gaat het over een aantal deelgebieden 
waar we op korte en middellange termijn haalbare 
acties kunnen realiseren die de vestinggordel 
opnieuw meer zichtbaarheid en/of een duurzame 
toekomst geven. Het uitgewerkte masterplan zal 
voor de geselecteerde ‘aanvalszones’ resulteren 
in een conceptuele ruimtelijke  inrichtingsvisie, 
met oplijsting van concrete deelacties en hieraan 
gekoppelde ruwe ramingen. Voor een aantal 
‘aanvalszones’ zijn nu al initiatieven lopende 
met concrete acties, bijv. Bomvrije Kazerne, 
Bastion V, Bastion IX, enz. Van de acht te selecteren 
aanvalszones schuift de stad reeds de volgende vier 
gebieden naar voren:
 –  vestinggordel doorheen de stationsomgeving 

(interactie met masterplan stationsomgeving), 
om de zones Brusselse Forten en Kalendijk-
gebied met elkaar te verbinden;

 – vroegere Gentse Poort (Gentsesteenweg) 
met link naar de Oude Dender;

 – omgeving monument Mechelse Poort, met 
doortrekking fietssnelweg F44 naar het noorden 
via het binnenkort te vernieuwen kruispunt 
Mechelse Poort (N47, N17, N416); 

 – de open ruimte die loopt tot aan het stadshart 
westelijk van de vestingstad en vroeger deels 
een ‘inundatiezone’ betrof rond de vestingstad 
(interactie met lopende visievorming woonuit-
breidingsgebied Krijgem). 

Bij de opmaak van het masterplan zal men ook oog 
moeten hebben voor de beheersaspecten van de 
vestinggordel in het algemeen, en meer specifiek van 
de acht aanvalszones. Het lokaal bestuur besteedt 
hieraan jaarlijks reeds aanzienlijke middelen, en wil 
deze beheerkost onder controle houden. 
 Om een maatschappelijk draagvlak te creëren, 
dient een breed participatietraject te worden 
voorzien. Beoogde doelgroepen zijn: 
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 – bewoners van de vestinggordel en direct 
omwonenden

 – verenigingen en andere gebruikers van 
de vestinggordel: cultuur, sport, recreatie, 
onderwijs, educatie, kantoren,…

 – betrokken gemeentelijke adviesraden: GECORO, 
MINA-raad, Forum Cultuur, Sportraad, Jeugdraad, 
Welzijnsraad

 – bredere geïnteresseerde bevolking
Het ontwerpteam zal een concrete strategie moeten 
uitwerken én toepassen om deze doelgroepen 
bij het proces te betrekken. Hierbij wordt van 
het ontwerpteam verwacht dat het de nodige 
communicatie dragers inhoudelijk uitwerkt en 
het proces toelicht. De opdrachtgever zal bij de 
uitwerking van dit participatietraject de nodige 
ondersteuning bieden aan het ontwerpteam 
op logistiek vlak (praktische organisatie, delen 
van netwerk en expertise) en op het vlak van 

communicatie (alle kanalen van de stad kunnen 
aangewend worden).
 Het masterplan wordt inhoudelijk sterk gericht 
op een ruimtelijke inrichtingsvisie. Om het ‘verhaal 
van de vestingstad Dendermonde’ ook nadien 
sterker te laten leven, zal de stad parallel met deze 
Open Oproep een aparte opdracht lanceren voor 
‘community-vorming’. 
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OPDRACHTGEVER
Stadsbestuur Tienen
contactpersoon: Marlies Buvens 

LIGGING
Kliniekstraat, Oude Leuvensestraat, Leuvensestraat, 
Oude Vestenstraat en Gilainstraat, 3300 Tienen.

HONORARIUM (EXCL. BTW)
€ 80.000 euro voor de opmaak van het masterplan 
en het bijbehorende financieel-economische 
 haalbaarheidsstudie. 

VERGOEDING (EXCL. BTW)
€15.000

SELECTIEBEPERKING
3 kandidaten

SELECTIELEIDRAAD
Download de selectieleidraad voor meer informatie 
over het verloop van de selectieprocedure, de 
 uitsluitingsgronden en de selectie- en gunningscriteria:
selectieleidraad 4206 Tienen

Tienen – Stadsbestuur Tienen
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan 
en de bijbehorende financieel-economische haalbaarheidsstudie 
(vast gedeelte) en de opmaak van een RUP (voorwaardelijk gedeelte) 
voor de site “Het Hof van Kabbeek” te Tienen

4206
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Projectomschrijving

De site, waarop het regionaal ziekenhuis gevestigd 
is, is gelegen in de stadskern van Tienen, tussen 
de Oude Vestenstraat, de Kliniekstraat, de 
 Leuvensestraat, de Oude Leuvensestraat en 
de Gilainstraat, in het historische “’t Hof van 
Cabbeeck”. Het ziekenhuis zal op termijn de site 
verlaten, waardoor de terreinen vrij komen voor 
herontwikkeling. Door de strategische ligging 
in het stadshart, de omvang van de site en de 
aanwezigheid van waardevol erfgoed vormt deze 
herontwikkeling voor de stad Tienen één van de 
belangrijkste binnenstedelijke uitdagingen voor 
de komende jaren. 
 Door de centrale ligging is de realisatie van een 
bijkomend woonaanbod hier uiteraard opportuun. 
Bovendien biedt de herbestemming van de site een 
unieke kans om in het centrum van de stad vorm te 
geven aan een verkeersluwe, groene en klimaatro-
buuste binnenstedelijke omgeving met een mix van 
functies, met respect voor het historisch erfgoed. 
De stad Tienen stelt zich daarom tot ambitie om de 
totale vloeroppervlakte van de bebouwing op de 
site niet uit te breiden èn de bebouwde oppervlakte 
te verminderen. In stedenbouwkundige termen heet 
dat een status quo voor de vloer-terreinindex en 
een ontharding van de site.
 Daarbinnen is er plaats voor verschillende 
woonvormen die een divers publiek aantrekken, met 
voldoende aandacht voor de open ruimte: aaneen-
gesloten (semi)publiek groen en ruimte voor water. 
Doel is een koele, groene, aangename verblijfsplek 
te scheppen die stadshitte tegengaat. Het oordeel-
kundig gebruik van energie, water en materialen 
krijgt reeds in de ontwerpfase de nodige aandacht. 
De vraag naar het eventuele behoud van het 
ziekenhuis uit 1953 en de herbestemming daarvan 
maakt deel uit van de onderzoeksopgave. 
 Omdat de site zich midden in de stadskern 
bevindt, is een publieke functie wenselijk. De site 
biedt nu al ruimte aan een pastoraal centrum 
en een kinderopvang. Met deze functies moet 
rekening worden gehouden. Om de belevingswaarde 
en dynamiek van de site te garanderen wordt 
onderzocht welke mogelijke andere functies en/of 
meervoudig gebruik mogelijk en wenselijk zijn.
 De site dient vlot en veilig bereikbaar te zijn 
met openbaar vervoer, per fiets, te voet en met de 
auto. De site zelf is autovrij of minstens autoluw. 
Een optimale organisatie van het parkeren moet 
worden onderzocht.

Door de ligging van de site in het voormalige 
“’t Hof van Cabbeeck” en de aanwezigheid van 
het beschermde Kabbeekklooster heeft de plek 
een bijzondere erfgoedwaarde. Enerzijds is er het 
klooster met de monumentale kapel met twee 
17de-eeuwse vleugels en de kloostertuin en -muur; 
anderzijds is er het ensemble van het ziekenhuis, 
het inkomplein en de poort uit het interbellum, 
met voormalige boomgaard. Het is de ambitie dat 
het historische klooster het kloppend hart van de 
nieuwe wijk wordt. Het duurzaam restaureren, 
herbestemmen en integreren van de bestaande 
gebouwen op de site staat centraal in het project. 
Deze elementen vormen de sturende ruimtelijke 
principes bij het uittekenen van het masterplan. 
 De stad Tienen is op zoek naar een 
ontwerpteam dat onderzoekt wat, binnen de 
krijtlijnen van het project en rekening houdend 
met de financieel-economische haalbaarheid, de 
meest kwalitatieve invulling en uitwerking kan 
zijn. Ontwerpteams worden uitgedaagd om de 
hoge ambities van de stad te verbeelden in een 
even ambitieuze als creatieve toekomstvisie. 
Kandiderende ontwerpteams moeten sterk zijn in 
ontwerpend onderzoek, moeten op de hoogte zijn 
van de dynamieken binnen de vastgoedmarkt en 
moeten de brug slaan tussen stadsontwikkeling, 
publieke ruimte, architectuur en erfgoed.
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OPDRACHTGEVER
Stadsbestuur Tienen
contactpersoon: Bart Bekker

LIGGING
Domein Viander, Hamelendreef 77, 3300 Tienen.

HONORARIUM (EXCL. BTW)
€59.500 voor opmaak masterplan en bijbehorende 
financieel-economische haalbaarheidsstudie. 

VERGOEDING (EXCL. BTW)
€15.000

SELECTIEBEPERKING
3 kandidaten

SELECTIELEIDRAAD
Download de selectieleidraad voor meer informatie 
over het verloop van de selectieprocedure, de 
 uitsluitingsgronden en de selectie- en gunningscriteria:
selectieleidraad 4207 Tienen

Tienen – Stadsbestuur Tienen
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor 
het Vianderdomein (vast gedeelte) en de uitvoering van gefaseerde 
deelopdrachten van het masterplan (voorwaardelijk gedeelte)

4207
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Projectomschrijving

In het noordoosten van Tienen bevindt zich het 
recreatiedomein Viander. Het domein ligt net 
buiten de kleine ring en vormt een groene long aan 
de rand van de stad. Het strekt zich uit over een 
oppervlakte van 8 hectare. Naast het domein werd 
en wordt met het Anemonenproject een nieuwe 
woonwijk aangelegd. Het Vianderdomein grenst 
eveneens aan een industriezone. In het domein 
bevinden zich drie (vis)vijvers (waaronder een 
voormalig openluchtzwembad), twee speeltuinen, 
een waterspeeltuin, minigolf, een brasserie en 
diverse wandelpaden. Verder zijn er een aantal 
verenigingen gehuisvest. De vijvers worden gevoed 
door het water van de rivier de Gete (die op een 
boogscheut van het domein stroomt). Het Viander-
domein wordt op toeristisch vlak ontsloten via 
het fietsknoop puntennetwerk en het nabijgelegen 
wandelnetwerk Getevallei. 
 Domein Viander is gekend en geliefd bij de 
inwoners van Tienen en heeft een rijke geschiedenis. 
Het domein dateert uit het interbellum en was van 
meet af aan een belangrijke recreatieve trekpleister. 
Het domein diende onder meer als kader voor de 
‘schoolkoloniën’, die door het stadsbestuur onder 
de Tweede Wereldoorlog tijdens de zomermaanden 
werden ingericht voor de Tiense jeugd, te vergelijken 
met de huidige ‘speelpleinen’. Heel wat oudere 
inwoners denken met weemoed terug aan die tijd. 
Het domein raakte nadien langzaam maar zeker in 
verval. De voorbije jaren werden echter al heel wat 
initiatieven genomen om het Vianderdomein op 
te waarderen: heraanleg van wegenis, vernieuwen 
van verlichting, aanleg van een buitenklas en 
insectenhotel, een hoogstamboomgaard en 
nieuwe speeltoestellen. De initiatieven waren 
goedbedoeld maar fragmentair: een totaalvisie of 
beheersplan ontbrak.
 Naar aanleiding van een bevolkingsbevraging 
in het kader van de opmaak van het Meerjarenplan 
2020 – 2025 werd de opwaardering van het 
Vianderdomein als een van de belangrijkste priori-
teiten naar voor geschoven. Heel concreet wenst 
het stadsbestuur dat het Vianderdomein de nieuwe 
hotspot van Tienen wordt. Het moet een duurzame, 
natuurlijke omgeving met ecologische waarde 
worden, waar een recreatief programma wordt 
ontwikkeld, zodat de inwoners van Tienen opnieuw 
de heilzame kracht van het openluchtleven kunnen 
ervaren in hun directe woon- en leefomgeving. 
 De stad Tienen wenst een ambitieus masterplan 

te laten opmaken met een vertaling van een 
eigentijdse, duurzame ruimtelijke ontwikkelings-
 visie voor het plangebied, voortbouwend op 
de historische context van het park. Ze wil de 
potenties en het gebruik van de aanwezige 
gebouwen aangrijpen voor een aantrekkelijk en 
laagdrempelig gebruik van het park door al wie 
de rust en de natuur even wil opzoeken. Aan de 
ontwerpers wordt gevraagd om voor de nieuwe 
ontwikkeling van het Vianderdomein ook potentiële 
linken met activiteiten en functies in de ruimere 
omgeving te onderzoeken. Naast het domein liggen 
een voormalige atletiekpiste en een historische 
boomgaard. 
 Hoe wordt het Vianderdomein ruimtelijk, 
functioneel en ecologisch ingepast in zijn 
omgeving? De gemeente wil inzetten op functionele, 
veilige en vlotte verbindingen met het park 
vanuit de stad. Kan er via het park ook een vlotte 
verbinding gemaakt worden met het buitengebied? 
Naast een absolute, prioritaire inzet op bereik-
baarheid van het park via veilig en comfortabel 
langzaam verkeer, met eventuele voorstellen om 
de inrichting van wegen- en padensystemen te 
wijzigen in de omgeving, wenst de gemeente ook 
een vertaling van een geïntegreerde visie op de 
bereikbaarheid van het park met gemotoriseerd 
verkeer, inclusief een visie op parkeren. Welke 
opportuniteiten zijn er? Hoe kan het Vianderdomein 
beter worden ontsloten? 
 Het masterplan bevat een uitgewerkt, duurzaam 
en kwalitatief, stedelijk recreatieprogramma. Rust, 
natuur- en waterbeleving staan centraal. De stad 
Tienen vraagt om eventuele andere recreatie-
vormen (voor zover verzoenbaar met de beoogde 
ecologische waarde van het gebied) te onderzoeken, 
die het park dagelijks aantrekkelijk kunnen maken 
voor de buurt én de andere bewoners van Tienen.
 De ontwerpers dienen zich uit te spreken over 
hoe de waterhuishouding op het domein kan 
worden geoptimaliseerd (in functie van klimaat-
adaptiviteit en recreatie). De huidige en toekomstige 
voeding van de verschillende vijvers en eventuele 
toekomstige waterbeleving vormen hierbij een 
aandachtspunt. Daarnaast wordt er rekening 
gehouden met toekomstige hemelwaterplannen en 
plannen m.b.t. waterbuffering.
 We verwachten dat de ontwerpteams 
maximaal rekening houden met de verschillende 
potentiële gebruikers van het domein: kinderen, 
jongeren, ouders en grootouders, omwonenden, 
toeristen, fietsers, wandelaars, zakelijke klanten, 
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gebruikers van de kmo-zone in de buurt, scholen, 
... Daarbij willen we benadrukken dat het project 
in de eerste plaats focust op de inwoners van 
de stad. Het ontwerpteam ondersteunt de stad 
bij het voeren van een participatief proces 
en bij de communicatie over het project t.a.v. 
deze doelgroepen. 
 Naast het masterplan wordt een visie 
uitgewerkt voor een gefaseerde ontwikkelings-
strategie, een uitwerking van realisaties op korte, 
lange en middellange termijn. Van het ontwerpteam 
verwachten we dat ze het ontwerpproces in 
nauwe dialoog met de stad en de betrokken 
diensten organiseren. Aan de hand van ontwerpend 
onderzoek worden de ruimtelijke effecten van 
bepaalde keuzen gevisualiseerd. Alle voorstellen 
gaan gepaard met een kosten-batenanalyse 
van oplossingen voor huidige knelpunten en 
vraagstukken op diverse vlakken: ruimtelijk, sociaal, 
financieel, exploitatie, mobiliteit, onderhoud,… 

Na de oplevering van het masterplan kan de 
opdrachtgever beslissen om het geheel dan wel 
een deel van de opdrachten voor de uitvoering 
te gunnen aan het ontwerpteam (voorwaardelijk 
gedeelte). De opdrachtgever is daartoe niet 
verplicht; hij kan ook beslissen om de betreffende 
vervolgopdrachten mits inrichting van een nieuwe 
aanbestedingsprocedure aan derden te gunnen. 
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