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Wanneer het sanitair distributiebedrijf Van Marcke 
in 2014 besluit om zijn vestigingen nabij de Kortrijkse 
binnenstad te ruilen voor een nieuwe locatie op een 
bedrijventerrein in de rand, dient zich een strategische 
kans aan voor de ontwikkeling van Kortrijk. In samen-
werking met de stad wordt beslist om een Open Oproep 
te lanceren voor de site aan de Weggevoerdenlaan. Het 
winnende ontwerp van het team rond Omgeving en UAU 
Collectiv kenmerkt zich door een innoverende beheers- 
en ontwikkelingsstrategie en de weldoordachte inpas-
sing in de toekomstvisie voor de stad.

Dieter Bruggeman – Foto’s Michiel De Cleene

Stad maken

↓
Een overzicht van de 
op de Van Marcke-
site aanwezige 
constructies en hun 
‘casco’-structuur. 
De ligging nabij 
de stadsring en op 
wandelafstand van het 
station, verschillende 
onderwijsinstellingen,  

 
Kortrijk Weide en 
het Buda-eiland 
biedt samen met 
de aanzienlijke 
omvang van 15,7 
ha een strategische 
opportuniteit voor 
Kortrijk in zijn verdere 
ontwikkeling.

↖ ↙
Vandaag is de site 
herkenbaar door 
het welbekende 
zeepaardjeslogo van 
Van Marcke, dat 
boven de site uittorent. 
Hier was ook de 
houtverwerkende 
Kunstwerkstede 
Gebroeders De 

Coene van 1906 tot 
1976 gevestigd. Een 
paviljoen van Expo 
58 waarvoor het 
bedrijf constructie-
elementen leverde, 
werd heropgebouwd op 
de site en is beschermd 
als monument.
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EN When in 2014 the sanitary distribution company Van 
Marcke decided to give up its premises near the centre of 
Kortrijk for a new location on an industrial estate in the pe-
riphery, a strategic opportunity arose for the development 
of Kortrijk. In partnership with the city, it was decided to 
launch an Open Call for the site on the Weggevoerden-
laan. The winning design by the team around Omgeving 
and UAU Collectiv is characterized by an innovative man-
agement and development strategy and its well-considered 
integration into the future vision for the city.



Open Oproep Van Marcke-site, Kortrijk

Kortrijk staat bekend als een ondernemende stad. Bij het 
vrijkomen van de site aan de Weggevoerdenlaan wordt dan 
ook gekozen om ze te herontwikkelen met voornamelijk 
ruimte voor ondernemerschap en innovatie. Dat is niet zo 
vanzelfsprekend als het lijkt: voor Kortrijk voorspelt men de 
komende jaren een demografische nulgroei, wat de draag-
kracht voor nieuwe ontwikkelingen beperkt. In de overtui-
ging dat het aanbod ook de vraag kan scheppen – en met de 
troef dat Kortrijk een stedelijke én betaalbare omgeving te 
bieden heeft –, slaat de stad niettemin de hand aan de ploeg.
 Op zoek naar ‘de stad die we willen kunnen zijn’, zette 
Kortrijk daarom tussen 2016 en 2018 een studie- en participa-
tietraject op waarin het samen met Architecture Workroom 
Brussels en zijn inwoners de mogelijkheden voor zijn ste-
delijke ontwikkeling verkende. In de publicatie Kortrijk 2025 
die dit traject opleverde, werden als aanvulling van de reeds 
bestaande ontwikkelingsassen drie nieuwe ‘stadsmagneten’ 
voorgesteld. In deze gebieden komen reeds vandaag vele van 
de voor Kortrijk karakteristieke kwaliteiten voor: Kortrijk 
als een ondernemende stad, met ruimte voor maakindustrie, 
onderwijs en innovatie; Kortrijk als verbonden stad, met 
ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer; en 
Kortrijk als een stad met opmerkelijk veel open en groene 
ruimte. Tegelijkertijd is er in deze stadsmagneten ook nog 
ruimte voor intensifiëring. Het zijn daardoor de aangewezen 
stadsdelen om verder te ontwikkelen.
 De site aan de Weggevoerdenlaan is niet alleen gelegen 
in een van de stadsmagneten – de Westelijke Campus, al is 
een deel van dit gebied ondertussen omgedoopt tot Campus 
Centrum –, maar daarenboven juist daar waar de magneet op 
het stadscentrum aansluit. Haar ligging nabij de stadsring en 
op wandelafstand van het station, verschillende onderwijs-
instellingen, Kortrijk Weide en het Buda-eiland biedt samen 

met de aanzienlijke omvang van 15,7 ha een strategische 
opportuniteit voor Kortrijk in zijn verdere ontwikkeling.
 Vandaag is de site herkenbaar door het welbekende zee-
paardjeslogo van Van Marcke, dat boven de site uittorent. 
Historisch draagt de site daarnaast ook de stempel van de 
Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene, die hier 
van 1906 tot aan haar opsplitsing in 1976 gevestigd was en, 
onder andere meubels en houten elementen voor ontwerpers 
als Henry van de Velde, Jean Prouvé of Eero Saarinen pro-
duceerde. Voor Expo 58 leverde het bedrijf constructie-ele-
menten voor meerdere van de paviljoenen. Eén daarvan, 
een hoofdpaviljoen van de zogenaamde Groep Stedebouw 
met kenmerkende houten spanten, werd achteraf (in een 
minder geraffineerde versie) heropgebouwd op de site en is 
beschermd als monument.
 Wanneer Van Marcke in 2014 bekendmaakt dat het weg-
trekt uit de site aan de Weggevoerdenlaan, is het nog steeds 
eigenaar van de terreinen. Voor de ontwikkeling daarvan is 
het afhankelijk van het nog op te stellen RUP. Voor de Stad 
Kortrijk zou een kwaliteitsvolle ontwikkeling van de site 
een belangrijke stap zijn in de uitvoering van zijn ontwikke-
lingsvisie. Van Marcke en de Stad Kortrijk beslissen daarom 
het project gezamenlijk aan te pakken. Na een verkennen-
de workshop, begeleid door Leiedal en Maat Ontwerpers, 
besluit men om voor het definiëren en toewijzen van de 
opdracht gebruik te maken van de procedure van de Open 
Oproep en de expertise van het Team Vlaams Bouwmees-
ter. Om de deelname van Van Marcke aan de voor publieke 
opdrachtgevers voorbehouden Open Oproep mogelijk te 
maken, werd een samenwerkingsovereenkomst met Kortrijk 
opgesteld waarin ieders verantwoordelijkheden en inbreng 
werden vastgelegd.

↗
Een uitgewerkt 
gebouwpaspoort voor 
één van de gebouwen 
op de site: Campus U.  
Ontwerp van een 
educatieve functie op 
basis van zowel de 
locatie (nabijheid van 
bestaande scholen) als 
van de structuur van 
het gebouw, die zich 
kan schikken naar de 
typologie.

←
De verschillende 
constructies worden 
gegroepeerd in 
‘stedelijke kamers’ 
waarvan het gebruik 
en zelfs de bebouwing 
in de loop van de 
tijd wijzigt. Tussen 
deze kamers zijn er 
‘publieke voegen’, 
waarlangs de aanleg 
van een park is 
voorzien.
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Open Oproep Van Marcke-site, Kortrijk

 Uit de 66 kandidaatstellingen voor de Open Oproep 36|08 
werden Bureau Barcode (Nl), teams rond Basic City A+U 
(Nl) en Oto (Nl), rond Felixx (Nl) en Poponcini & Lootens 
en rond Omgeving en UAU Collectiv geselecteerd. Zij kregen 
de opdracht een masterplan uit te werken voor de site, met 
ruimte voor wonen (ca. 215 units), kantoren (ca. 2,6 ha), en 
– de geschiedenis van de site indachtig – ruimte voor kmo’s 
(ca. 10 ha). Daarnaast diende men te onderzoeken of ook 
functies voor de omliggende scholen en hogeronderwijsin-
stellingen konden worden opgenomen. Ten slotte werd ook 
3,5 ha kwalitatief publiek groen vooropgesteld. Die moet de 
site via fiets- en wandelverbindingen ook met de omliggende 
buurten verbinden.
 De Kortrijkse context maakt het noodzakelijk dat de 
ontwikkeling van de site tijdens het proces kan worden 
bijgestuurd. Die nood aan flexibiliteit vertaalt zich in een 
bijzondere aandacht voor de faseringslogica in elk van de 
wedstrijdontwerpen. De laureaten, Omgeving en UAU Col-
lectiv, maken het verschil door in te zetten op een vernieu-
wende beheers- en ontwikkelingsstrategie. Deze neemt het 
aanpassen van de invulling van de site doorheen de tijd als 
uitgangspunt voor haar duurzame ontwikkeling.
 Hiervoor bijgestaan door Orientes stellen de ontwerpers 
voor om de ontwikkeling van de site toe te vertrouwen aan 
een (nog op te richten) vennootschap. Waar een site van deze 
omvang tijdens de ontwikkeling gewoonlijk steeds verder 
wordt opgedeeld en dan verkocht, kiest men er hier voor 
om alles in één hand te houden. Dit laat toe om zowel de 
ontwikkelingsmogelijkheden als de creatie van financiële 
meerwaarde op een langere termijn te beschouwen. Bij een 
klassieke, stapsgewijze opdeling is het immers nodig om reeds 
vroeg de kaders vast te leggen waarin de afzonderlijke delen 
van het project zullen functioneren. Daardoor worden in dat 
geval reeds vroeg in het traject latere wijzigingen uitgesloten. 
Aangezien in een dergelijk traject de ontwikkelaar het project 
op het einde van de rit verlaat, moet die ook de winst tijdens 
de ontwikkeling realiseren. De klassieke ontwikkelaar verdient 
niet aan de meerwaarde gerealiseerd zodra de site in gebruik 
is. Werken met een vennootschap maakt het daarentegen wel 
mogelijk te kiezen voor de lange termijn.
 Deze constructie wordt natuurlijk vergemakkelijkt door 
de initiële positie van Van Marcke als enige grondeigenaar. 
Naast het bedrijf, zouden ook de Stad Kortrijk – vanuit bij-
voorbeeld het publieke belang, of met als inbreng het onder-
houd van de publieke delen –, investeerders en de gebruikers 
of belanghebbenden tot de vennootschap kunnen toetreden. 
De vennootschap wordt zo meer dan louter de ontwikkelaar 
van de site. Ze treedt ook op als investeringsfonds en kan na 
oplevering een rol spelen als dienstverlener en als beheerder 
van de site. →

103A+289

 OO3608 Kortrijk
Project 

All-inclusive study 
assignment to draw up a 
master-plan, plus possible 
assignments to carry out 
the work, for the Weg-
gevoerdenlaan site in 
Kortrijk

Location 

Weggevoerdenlaan 5,  
8500 Kortrijk

Client 

Van Marcke,  
Kortrijk city authorities

Procedure 

Open Call 3608  
(Team Flemish Government 
Architect)

Budget 

In accordance with  
the master plan

Selected agencies 

– Omgeving, UAU collectiv  
 (nominated) 
– Barcode Architects (NL) 
– Basic City A+U,  
 OTO landscape architecture 
– Felixx, Poponcini & Lootens 
 ir architecten

1 student rooms
2 classroom
3 inner courtyard
4 auditorium
5 courtyard
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Open Oproep Van Marcke-site, Kortrijk

In samenwerking met

 De constructie maakt het verder mogelijk om de balans 
tussen eigendom en gebruik te herdefiniëren. Zo zouden er 
formules kunnen worden uitgewerkt waar gebruikers, of het 
nu bewoners of bedrijven zijn, niet op de klassieke manier 
units kopen of huren, maar naargelang van hun noden een 
beroep doen op een set van ruimtes en voorzieningen die de 
vennootschap hun aanbiedt. Wanneer die noden veranderen 
is het mogelijk om dit pakket bij te stellen. Een kmo kan zo bij-
voorbeeld bijkomende productieruimte inschakelen wanneer 
dat nodig blijkt. Woontypologieën kunnen worden ingewisseld 
naargelang van de evoluerende behoeften van een huishou-
den. Diensten als parkeerplaatsen, kinderopvang of opslag 
kunnen als bijkomende voorzieningen worden aangeboden.
 Een dergelijke manier van wonen en werken vraagt een 
diversiteit aan beschikbare typologieën en een flexibele om-
gang met de gebouwde ruimte. In de opdracht werd daar-
naast ook een wens naar modulariteit en complementariteit 
geformuleerd. De ontwerpers nemen dit op door met ge-
bouwpaspoorten te werken – een instrument dat trouwens 
ook werd gebruikt in het project van Felixx en Poponcini & 
Lootens. De gebouwpaspoorten geven, na een eerste opkuis, 
voor elke constructie op de site bondig het volume, de struc-
tuur en het potentieel aan. Dat laatste wordt tevens vertaald 
in eenvoudig leesbare axonometrieën. Op deze wijze ontstaat 
als het ware een catalogus van wat mogelijk is op de site.

 De verschillende constructies worden gegroepeerd in ‘ste-
delijke kamers’ waarvan het gebruik en zelfs de bebouwing 
in de loop van de tijd wijzigt. Tussen deze kamers organise-
ren de ‘publieke voegen’ de publieke functies op de site. De 
voegen verankeren de site in het stedelijk weefsel en geven 
mogelijkheden tot ontharding van de site.
 De aanpak die men momenteel uitwerkt voor de ontwik-
keling van de Van Marcke-site belooft een frisse kijk op hoe 
we in België aan project- en stadsontwikkeling doen. Dat 
wordt mogelijk door de specifieke randvoorwaarden van de 
opdracht. Het heeft ook te maken met de wijze waarop de 
stad zijn visie op het Kortrijk van morgen implementeert en 
met hoe een wel uitgedacht voortraject innovatieve voorstel-
len helpt opleveren in een procedure als de Open Oproep. 
De relevantie van het project overstijgt echter ruimschoots 
de eigen context. De duurzame creatie van stedelijke meer-
waarde op welgekozen plekken is immers een opgave die 
overal aan de orde is en waarvoor de klassieke werkwijzen 
niet altijd voldoen. Op de Van Marcke-site wordt dapper 
verkend hoe we die uitdaging kunnen aangaan.

↓
Bestaande hallen 
lenen zich tot een 
herbestemming 
als modulaire 
werkplekken.
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