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MP2017_01 BOERDERIJ WORTEL-KOLONIE
Volledige studieopdracht voor de herbestemming van de noordvleugel van 
de boerderij in Wortel-Kolonie

Opdrachtgever Kempens Landschap

Ligging Kolonie 35, Wortel (Hoogstraten) 

Bouwbudget 2.125.000 euro
 
Honorarium fortaitair ereloon van 84.500 euro (excl. btw)

Vergoeding 500 euro (excl. btw) per geldige offerte
 (3 kandidaten)

In het noorden van de provincie Antwerpen ligt Wortel-Kolonie, een landschap 
van 500 ha dat gekenmerkt wordt door een unieke verwevenheid van 
geschiedenis, architecturaal patrimonium en natuur. In 1823 werd Wortel-
Kolonie, in navolging van de armenkoloniën in het noorden van Nederland, 
gesticht als integrale oplossing voor de armoede. Het utopische experiment 
van de Koloniën van Weldadigheid was een voorloper van het moderne denken 
over armenzorg en het geloof in de maakbaarheid van mens en maatschappij. 
Het aspect van armoedebestrijding werd gekoppeld aan landontginning en 
landinrichting. Dit resulteerde in een geordende en geometrische structuur 
met monumentale dreven, cipierswoningen en een boerderij. 

Meerdere generaties groeiden op met de boodschap om steeds voldoende 
geld op zak te hebben om een brood te kopen. Wie dit niet bij zich had, kon 
als landloper opgepakt worden en belandde in Wortel- of Merksplas-Kolonie. 
Toen op 1 maart 1993 de wet op de landloperij in België werd afgeschaft, 
liepen Merksplas- en Wortel-Kolonie plots leeg. De federale overheid had niet 
meteen een nieuwe functie in gedachten en wilde de leegstaande gebouwen 
en landbouwgrond verkopen. 
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Versnippering dreigde zo voor deze unieke landschappen. Kempens Landschap 
heeft dit kunnen verhinderen. Zowel Merksplas als Wortel bleven volledig in 
gemeenschapshanden, en er werd in onderling overleg tussen de verschillende 
eigenaars een gemeenschappelijke visie op het beheer uitgewerkt. 

In 1999 werd Kempens Landschap zelf eigenaar van de boerderij in Wortel-
Kolonie. In datzelfde jaar werd Wortel-Kolonie erkend als beschermd 
landschap. De boerderij zelf werd niet beschermd als monument maar maakt 
onlosmakelijk deel uit van het beschermde landschap. De boerderij werd 
tussen 2004 en 2006 voor driekwart gerestaureerd en herbestemd. Zo is in de 
rechtervleugel De Bonte Beestenboel gevestigd. Zij organiseren boerderijklassen 
en -kampen. Daarnaast is ook De Klapekster, het bezoekerscentrum van 
Natuurpunt, in de boerderij gevestigd en gebruikt Widar, een leefgemeenschap 
voor mensen met een verstandelijke beperking, een deel van de voorvleugel 
voor weekendactiviteiten. 

Met dit projectdossier wil Kempens Landschap de herbestemming van de 
boerderij finaliseren. In de linkervleugel van de boerderij (grosso modo 1.000m² 
op de benedenverdieping en eenzelfde oppervlakte onder zadeldak) wil 
Kempens Landschap samen met de firma Panidur een kruidenboerderij met 
stokerij, proeverij en winkel onderbrengen. Dit gemengde programma vergt 
ongeveer 1.350m². Daarnaast zou op de aanpalende terreinen een kruidentuin 
van ongeveer 9.000m² voorzien moeten worden. Om deze restauratie en 
herbestemming tot een goed einde te brengen, is Kempens Landschap op zoek 
naar een architect die zijn schouders mee onder dit project wil zetten.
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Opdrachtgever De Lovie vzw

Ligging Wervik

Bouwbudget 275 000 euro
 
Honorarium deelname aan ontwerpend onderzoek voor  
 masterplan: forfaitair bedrag van 5000 euro  
 (excl. btw); architectuuropdracht voor herbestemming 
 kapel: globaal ereloonpercentage: 10% (werffase   
 wordt apart vergoed / besteld)

Vergoeding 500 euro (excl. btw) per geldige offerte 
 (3 kandidaten)

De Lovie vzw

De neoclassicistische bakstenen kapel in de Grauwe Zusterstraat in Wervik vormt 
samen met een kloosterwoning en een ruime tuin een van de erfgoedlocaties 
van De Lovie vzw. De Lovie is een sociale organisatie die ondersteuning biedt 
aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap of andere 
beperking. Zij zet daarbij in op flexibele ondersteuningsvormen op maat van 
de zorgvrager en zijn netwerk, en dit van mobiele begeleiding (Mobius) tot 
continue ondersteuning 24/24u. Dit gebeurt op verschillende vestigingsplaatsen 
in de Zuidelijke Westhoek, zoals onder meer in Wervik. Laat je prikkelen door 
de andere waardevolle historische site waar deze mensen wonen op www.
delovie.be. 

De Lovie ijvert ervoor haar sociale missie te versterken met tal van initiatieven 
die de verwevenheid en integratie in de maatschappij bevorderen. Vanuit deze 
gedachte wordt het initiatief genomen om de site in Wervik, in eigendom van 
De Lovie sinds 1998, opnieuw in te richten. Op deze site, die we t Susterhuus 
noemen, wonen momenteel 12 bewoners. In de nabije toekomst komt er een 
inclusief woonproject voor mensen met en zonder beperking. Daarvoor gaat 
De Lovie een samenwerking aan met projectontwikkelaar ION. 

MP2017_02 KLOOSTERKAPEL WERVIK
Volledige studieopdracht voor de herbestemming van de kapel t Susterhuus, 
in relatie met de ontwikkeling van een inclusief woonproject op dezelfde site  
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Beschermde kapel 

De beschermde kapel op de site moet hierbij als hefboom fungeren. Een sterke 
invulling en concept voor het gebouw moet mensen in de nabije en ruime 
woonomgeving betrekken en voor een wisselwerking tussen de bewoners en de 
buurt zorgen. Door de site op een zachte manier open te stellen, wordt ook de 
centrale groene ruimte toegankelijk, een meerwaarde voor de omgeving. 

Tussen 2008 en 2010 werd de buitenschil van de kapel gerestaureerd en werd 
binnen een nieuwe draagconstructie in staal geplaatst. Sindsdien is de kapel 
niet meer in gebruik. Ze zal ingezet worden als een polyvalent te gebruiken 
ruimte, een schakel tussen Wervik en de bewonersgemeenschap op deze site. 
De ambitie is om de patrimoniale betekenis van de kapel als ontmoetingsplek 
te hernieuwen. Sociale inclusie vormt hier de uitdaging. Aanvullend ziet De 
Lovie in deze ruimte potentieel om de eigen troeven uit te spelen, zoals de 
zelfgemaakte producten uit de diverse ateliers en de sociale dienstverlening 
van de bewoners op deze site. De nieuwe invulling van de kapel is in harmo-
nie met het inclusief woonproject op de site.  

Opdracht Meesterproef

De ontwerper mag ruim en breed denken en eigen voorstellen aanreiken. De 
kapel vormt een belangrijke hefboom voor de ontwikkeling van de volledige 
site. Sociale inclusie en laagdrempeligheid  staan voorop. Daarbij zijn een 
financieel haalbare invulling en restauratieopties niet onbelangrijk.
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Opdrachtgever provincie Limburg

Ligging Beide tumuli liggen in het zuiden van de provincie   
 Limburg op het grondgebied van de gemeente 
 Heers. De tumulus van Gutschoven ligt in de 
 gelijknamige deelgemeente in de omgeving van de 
 Wijngaardstraat en de Kraanstraat. De tumulus
 van Vechmaal ligt ten westen van Heurne, een 
 gehucht van Vechmaal, in de omgeving van de   
 Haspengouwlaan.

Bouwbudget 170.000 euro
 
Honorarium globaal ereloonpercentage: 15%

Vergoeding 500 euro (excl. btw) per geldige offerte
 (3 kandidaten)

Situering

Tumuli of (Gallo-)Romeinse grafheuvels komen vooral voor langs de grote 
verkeersader Bavay-Keulen met een hoge concentratie in Haspengouw. Het 
zijn stille getuigen van Romeinse begravingsrituelen. Tumuli zijn praalgraven 
voor rijke villa-eigenaars (herenboeren) in de vorm van een heuvel, die op grote 
afstand zichtbaar is. Ze benadrukken de sociale status van de eigenaar. Om 
grafrovers te misleiden werd de rijkelijke grafkamer in sommige gevallen niet 
onder de heuvel aangelegd, maar er net naast.

De tumulus van Gutschoven (1ste eeuw n.C.) en de tumulus van Vechmaal (2de 
eeuw n.C.) zijn bijna 2000 jaar oud. Ze behoren tot de oudste monumenten 
van Zuid-Limburg. Beide grafheuvels hebben een boeiende geschiedenis die 
opmerkelijk van elkaar verschilt. Dit biedt kansen binnen dit project: 
- De tumulus van Gutshoven werd opgegraven in 1985 en nadien gereconstrueerd, 
waardoor het oorspronkelijke uitzicht bewaard is. Alle vondsten werden echter 
tijdens het onderzoek verwijderd. 
- De tumulus van Vechmaal is daarentegen slechts beperkt onderzocht. Het 
archeologisch erfgoed is nog onder de grafheuvel aanwezig. Beide tumuli zijn 
beschermd omwille van hun historische waarde.

MP2017_03 TUMULI HEERS
Volledige studieopdracht voor de inrichting en ontsluiting van de twee 
tumulisites in de gemeente Heers
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Doelstellingen

De Provincie Limburg wil de tumulisites in Heers herinrichten om de grafheu-
vels beter te ontsluiten en te beschermen. Omwonenden, gebruikers van het 
fietsroutenetwerk en andere bezoekers moeten geprikkeld worden door het 
prachtige zicht op de grafheuvels en geboeid raken door het verborgen ver-
haal in de ondergrond. Toegankelijkheid voor een ruim publiek kan de (her)
waardering van het erfgoed stimuleren.

Een specifieke educatieve insteek kan het (Gallo-)Romeins verhaal van de 
streek en de werking van het Gallo-Romeins Museum in Tongeren versterken. 
Aansluitend moeten beide sites in de toekomst beter en eenvoudig beheerd 
kunnen worden en beschermd worden tegen erosie (door de aanpalende ak-
kerbouw).

Beide sites liggen dicht bij elkaar en vertellen hetzelfde verhaal, maar hebben 
een verschillende beheers- en bewaargeschiedenis doorgemaakt. Door het 
ingrijpend archeologisch onderzoek in het verleden en de reconstructie van 
de grafheuvel biedt de site van Gutschoven mogelijkheden voor een unieke 
ontsluiting. De site van Vechmaal daarentegen is slechts beperkt onderzocht. 
Deze grafheuvel zal bijgevolg op een meer traditionele manier ontsloten 
kunnen worden. Het spel tussen beide ontsluitingsvormen biedt kansen voor 
een creatief en modern ontwerp. De dialoog/confrontatie tussen beide sites 
zal dan leiden tot een interessant, betekenisvol, hedendaags en duurzaam 
concept. 

Naast de basisdoelstellingen mogen kandidaten ook een visie formuleren 
voor bijkomende functies op één of beide sites, rekening houdend met de 
haalbaarheid, de specifieke situatie van beide tumuli en de integratie van alle 
doelstellingen in het totaalconcept voor de inrichting van de sites.

Missie van de bouwheer

De provincie Limburg heeft als doel het behoud en de ontsluiting van erf-
goed in Limburg te stimuleren. Erfgoed bepaalt immers mee onze identiteit 
en het karakter van onze leefomgeving. Een belangrijk aspect is de sensibi-
lisering van omwonenden en bezoekers. Door mensen te overtuigen van het 
belang van dit erfgoed, vergroten we het draagvlak voor het behoud ervan en 
wordt zijn toekomst verzekerd. Bewustmakingsacties en erfgoededucatie zijn 
dan ook cruciaal.
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1́:10 000

LIGGINGSPLAN

Doelgroepen

Beide sites liggen in de openlucht en moeten vrij te bezoeken zijn. Fietsers 
en wandelaars, zowel individueel als in familie- of groepsverband, vormen 
de belangrijkste doelgroep. De tumuli van Heers liggen immers aan het fiets-
routenetwerk en zijn bereikbaar via ruilverkavelingswegen. De tumulus van 
Gutschoven ligt tussen knooppunten 536 en 537, die van Vechmaal tussen 
knooppunten 157 en 536.

Ook kinderen en jongeren vormen een belangrijke doelgroep. Een educatieve 
insteek moet dan ook te vinden zijn in het ontwerp voor een of beide tumuli-
sites. Vanuit onze missie gaan we ook op zoek naar lokale ambassadeurs voor 
dit erfgoed en willen we de kennis erover verder opbouwen.
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Opdrachtgever  Sport Vlaanderen

Ligging  Tervuursesteenweg zn, 1981 Zemst (Hofstade)

Honorarium  forfaitair bedrag voor de studie: 30.000   
  euro (excl. btw)

Vergoeding  500 euro (excl. btw) per geldige offerte
  (3 kandidaten)

Sport Vlaanderen is de sportadministratie van de Vlaamse overheid. Zoveel 
mogelijk mensen aan het sporten krijgen, is onze missie. Wij beschikken over 13 
sportcentra met volgende prioritaire functies: het aanbieden van bovenlokale 
sportinfrastructuur en topsporttrainingsinfrastructuur, het promoten, aanleren 
en initiëren van sporten en het opleiden van trainers en sportbegeleiders. Eén 
van onze centra is gelegen in Hofstade (Zemst).

Het sportcentrum is ontstaan in een door de mens aangelegd gebied (vroegere 
zandwinning). In de eerste helft van de vorige eeuw was ‘Hofstade-strand’ een 
ambitieus pilootproject van de Belgische overheid met als opzet het aanbieden 
van een brede waaier aan publieke sport- en ontspanningsmogelijkheden. Het 
totaalconcept werd in 1930 ontwikkeld door Victor Bourgeois, als adviseur 
van het Ministerie van Volksgezondheid. Het openluchtzwembad en de 
bijbehorende gebouwen en omgevingsaanleg werden in 1939 gebouwd naar 
een ontwerp van de architect en stedenbouwkundige Charles Van Nueten. Het 
openluchtzwembad van 100 bij 50 meter was lange tijd een van de grootste van 
Europa. Van Nuetens stedenbouwkundige plan werd slechts ten dele uitgevoerd. 
Het ontwerp voor een stadion met voetbalveld en andere sportterreinen is 
nooit gerealiseerd.

Tot het einde van de jaren 1970 was het zwembad in gebruik, nadien raakte het 
in verval. Het behoud als ‘klassiek’ zwembad was niet langer houdbaar, onder 
meer door de verstrengde waterkwaliteitseisen en door de grootte van de 
zwemkuip. Momenteel kent Hofstade voornamelijk een recreatief karakter. Er 
zijn tal van wandel-, loop- en fietstrajecten, een groot strand met zwemzone, 
een hoogtouwenparcours en een speeltuin. Een sporthal en zwembad bevinden 
zich net buiten het domein. Dit zwembad is op de korte termijn aan vervanging 
toe. 

MP2017_04 ZWEMBAD HOFSTADE
Herbestemmingsonderzoek voor het voormalig openluchtzwembad Sport 
Vlaanderen Hofstade
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In de toekomst wenst Sport Vlaanderen het sportaanbod in het centrum gevoelig 
uit te breiden. Bovendien is er nood aan kantoren voor de eigen administratie 
en aan lokalen voor opleiding (auditorium, leslokalen). Het hele zuidelijke deel 
van het domein bestaat in hoofdzaak uit onderhoudsintensieve grasvelden. 
Het toevoegen van waardevol groen is aangewezen, al dient er rekening mee 
gehouden te worden dat de ruimte gebruikt wordt bij evenementen. 

Het meer met strand en de initiële bebouwing, waaronder het openluchtzwembad, 
zijn beschermd als monument sinds 28 maart 2001.

Sport Vlaanderen wenst een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren voor de 
herbestemming van het voormalig openluchtzwembad. Om tot een economisch 
haalbaar project te komen dat past binnen de visie van Sport Vlaanderen, dient 
het voorstel uitgewerkt te worden voor de site van het zwembad samen met 
de bebouwbare zone ten zuiden ervan, en de toegang van de hoofdparking tot 
het domein.

Sinds de leegstand van het openluchtzwembad zijn er verschillende studies 
uitgevoerd die geen van alle resulteerden in een haalbare herbestemming voor 
de site. In 2012 is er voor het domein een masterplan opgesteld door Antea, dat 
in 2014 werd vertaald in het PRUP.

In dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt een nieuw bouwvolume ten zuiden van 
de site voorzien. De locatie is geïnspireerd op het historische inrichtingsplan, dat 
nooit uitgevoerd werd. Door de koppeling van herbestemming en nieuwbouw 
ontstaat de kans om de herbestemming van het beschermde zwembad te 
vergemakkelijken. Bijkomend wordt de opportuniteit geboden om het domein 
een nieuw gezicht te geven dat past in de visie van Sport Vlaanderen voor de 
centra (meer nadruk op sport). 

Een modernistisch monument voor morgen: de uitdagingen voor het onderzoek 
zijn talrijk en verscheiden. Welke rol kan water spelen in de nieuwe bestemming? 
Wat is de relatie met de aanpalende vijvers? Hoe kan de site met zijn nieuwe 
ontwikkeling de toegang tot het domein vorm geven? Op welke manier worden 
omgeving en patrimonium toegankelijk voor een breed publiek? Hoe wordt 
een duurzaam project gerealiseerd? Welke rol is er mogelijk voor kunst? Hoe 
past de herbestemming in de missie en visie van Sport Vlaanderen?

De verwachting is dat de haalbaarheidsstudie de opportuniteiten en 
randvoorwaarden kan verzilveren in een ruimtelijk getoetst en doorgesproken 
scenario, dat in eerste instantie de basis vormt voor het onderzoek naar 
mogelijke financierings- en samenwerkingsverbanden en vervolgens zal 
resulteren in de projectdefinitie voor de concrete herbestemming.
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Opdrachtgever stad Genk

Ligging Slagmolenweg 76, 3600 Genk 

Honorarium forfaitair bedrag voor de studie: 20.000 euro   
 (excl. btw)

Vergoeding 500 euro (excl. btw) per geldige offerte
 (3 kandidaten)

De slagmolen is een uniek gebouw in Genk. De molen is gebouwd in 1523 en 
daarmee het oudste  gebouw van de stad. Deze watermolen is beschermd 
als monument en de onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht. Daar waar 
de meeste beschermde monumenten in Genk gelinkt zijn aan het rijke 
mijnverleden, herinnert de slagmolen aan het oude boerendorp dat Gen(c)k 
ooit was. 

De slagmolen is strategisch gelegen in het stedelijk weefsel van Genk: net op 
de overgang tussen het stadscentrum en het natuurgebied De Maten, dat deel 
uitmaakt van het vijverlandschap midden-Limburg, De Wijers. De watermolen 
wordt aangedreven door de Stiemerbeek. Voor de Stiemerbeekvallei is een 
masterplan in ontwikkeling. De stad wil de verdrongen beekvallei opwaarderen 
tot een valleipark met een hoge natuur- en belevingswaarde die als blauw-
groene ader diverse, strategische stadssites, wijken en natuurgebieden 
verbindt. De directe omgeving van de molen is dus zeer belangrijk en zal mee 
geprogrammeerd moeten worden. 

De stad Genk wenst de slagmolen uit te bouwen tot een unieke, educatieve 
en belevingsvolle plek met aandacht voor erfgoed en natuur. Het behoud 
van de authenticiteit van het historische gebouw en respect voor de rijke 
familiegeschiedenis staan daarbij centraal. Voor de eigenaar is het essentieel de 
maalvaardigheid van de molen te behouden. De stad Genk zal pas overgaan tot 
aankoop van de site als er een reëel perspectief is op een passende uitbating 
door een derde, mét een rendabel businessmodel. 

MP2017_05 SLAGMOLEN GENK
Herbestemmingsonderzoek voor de Slagmolen in Genk



Meesterproef 2017_33

De stad Genk vraagt tijdens de atelierweek te focussen op de architecturale 
potenties van de site, waarbij van twee vaste programmapunten dient 
uitgegaan te worden. De slagmolen dient te fungeren als een volwaardig 
onthaalpunt voor het natuurgebied  in combinatie met een passende, duurzame 
horecagelegenheid.  Afhankelijk van de resultaten van de atelierweek en de 
competenties van de deelnemers zal de stad Genk in overleg de eigenlijke 
opdracht verder definiëren, waarbij zowel een bredere programmatorische 
invulling als rendabiliteit mogelijke onderzoeksvelden zullen zijn.
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Opdrachtgever AG VESPA

Ligging Terbekehofdreef 15 | 2610 Wilrijk 

Bouwbudget tussen 222.500 en 300.000 euro (excl. btw)
 
Honorarium forfaitair bedrag voor de studie: 49.000 euro 
 (excl. btw)
  
Vergoeding 500 euro (excl. btw) per geldige offerte
 (3 kandidaten)

Het kasteelpark Hof ter Beke is goed herkenbaar en beleefbaar als oase van 
groen in een sterk verstedelijkt gebied. Het domein grenst aan de A12 en is 
gelegen in een industriële omgeving. Het kasteelpark ligt samen met andere 
groene ‘stepping stones’ aan de zuidrand van Antwerpen. Het kasteel is net 
gerestaureerd en de herbestemming als feestsalons gaat van start. De stedelijke 
omgeving met sterke contrasten maakt de opgave uitdagend. De duiventil is 
deel van een grensmuur aan de noordwestzijde van het park en kan als een 
integraal landschapselement van het kasteelpark gezien worden. 

Stenen duiventillen kennen een prachtige geschiedenis die in Vlaanderen 
teruggaat tot de middeleeuwen. We hebben hier te maken met een vermoedelijk 
19de-eeuws bouwwerk waarvan we de precieze oorspronkelijke functie nog niet 
geheel hebben doorgrond. In de opgave moeten duiventil en ommuring als 
één geheel worden beschouwd. Het gaat erom, een nieuwe visie te ontwikkelen 
waardoor niet alleen de duiventil als erfgoed wordt geherwaardeerd, maar 
ook een leesbare samenhang ontstaat tussen het kasteelpark als geheel en 
dit relatief kleine artefact uit het verleden. De erfgoedwaarde schuilt vooral in 
het landschappelijke geheel. Niet alleen de muur en duiventil moeten worden 
behouden, maar ook de besloten sfeer van het domein. 

MP2017_06 DUIVENTIL WILRIJK
Volledige studieopdracht voor het herbestemmen van een duiventil op Hof 
Ter Beke
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De opgave is dus tweeledig: naast een passend en nieuw, toekomstbestendig 
gebruik is ook de (technische) restauratie van de historische structuren 
aan de orde, alsook het opnieuw leesbaar maken van de betekenis van dit 
utiliteitsgebouwtje en de ommuring, als kenmerkende erfgoedelementen van 
het kasteelpark.  De opgave is een kleinschalige low-tech interventie die mee 
beweegt met de seizoenen. Als mogelijke invulling kan gedacht worden aan:

- een accessoire ten dienste van het kasteeldomein (bergruimte voor            
tuingereedschap, kweken van groenten en kruiden in serre)
- verpoosruimte, picknickplek in functie van de buurt (bij voorkeur niet 
geprivatiseerd) 

Het onderzoeken en definiëren van de betekenis van dit gebouw binnen zijn 
historische context vormt een essentieel onderdeel van de opdracht en zou 
moeten kunnen leiden tot nieuwe ontwerpinzichten. Dit onderzoek zal kansen 
genereren, doch ook beperkingen opleggen. Zo zijn er aanwijzingen dat aan de 
parkzijde vermoedelijk een serre was aangebouwd als deel van de historische 
nutstuin, wat uitbreidingsmogelijkheden genereert. Anderzijds is het gesloten 
karakter van de historische leifruitmuur een erfgoedkenmerk dat beperkingen 
oplegt, willen we dit afleesbaar houden. Het is aan de ontwerpers om dit 
gebouw en zijn omgeving te lezen en te waarderen.  
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