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disclaimEr
De informatie in dit document is enkel ter info. De juridisch bindend informatie over 
de projecten is terug te vinden op de website www.productieflandschap.be voor de 
projecten in onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, en op e-notification 
voor de projecten in onderhandelingsprocedure met bekendmaking. U kan zich 
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een rol voor ontwerp

Open ruimte, groot of klein, is als leverancier van onder meer voedsel, energie, 
waterbuffering, en ontspanningsruimte een onmisbaar ingrediënt van een kwalitatieve 
samenleving. De komende jaren dient het hoofd geboden te worden aan heel wat 
uitdagingen met een belangrijke impact op de open ruimte zoals demografische 
groei, mobiliteitsproblemen, schaarste aan energie en grondstoffen, enz. Landbouwers 
beheren en bewerken een groot gedeelte van de open ruimte en zijn bijgevolg 
belangrijke partners in het aangaan van de genoemde uitdagingen.  

Daarom gingen het Vlaams Ministerie van Omgeving, het Team Vlaams Bouwmeester 
(TVB), het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO), het Departement 
Landbouw en Visserij, en Ruimte Vlaanderen samen op zoek naar ambitieuze 
projecten die vernieuwende bedrijfsvoering combineren met kwalitatieve meerwaarde 
voor landschap en samenleving. Het resultaat zijn vijf Pilootprojecten Productief 
Landschap: de bouw van een innovatieve onderzoeksserre door Inagro op het dak 
van de REO Veiling in Roeselare, de uitbouw van een landbouwpark ‘Tuinen van 
Stene’ in Oostende, de herbestemming van pachthoeve De Kijfelaar in Herentals tot 
collectieve bioboerderij, het verenigen van water, landbouw en natuur bij Hoeve De 
Waterkant in Herk-de-Stad, en ruimte voor stadslandbouw in Maasmechelen. Deze 
projecten snijden diverse werkvelden met ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen 
aan, zoals het intelligent invullen en herbestemmen van woonuitbreidingsgebieden 
(Stadslandbouw Maasmechelen), het omgaan met water en natuur in de landbouw 
(Hoeve De Waterkant), het opzetten van collectieve ondernemingen en multifunctionele 
landbouw (De Kijfelaar), het professionaliseren van stadslandbouw en sluiten van 
kringlopen (dakserre Roeselare), en het uitbouwen van een voedselpark voor de stad 
(Landbouwpark Stene). 

In plaats van de Vlaamse open ruimte te verdelen en eenzijdig op te eisen willen deze 
pilootprojecten zo een productief landschap creëren waarbij productie, energiedelen, 
natuur, recreatie en biodiversiteit en vergroening samen de open ruimte ondersteunen 
en ontwikkelen. Eerder dan uit te gaan van een defensieve houding of limitatieve 
aanpak, wordt een geïntegreerde aanpak beoogd. De projecten vormen real-time 
labo’s die via ontwerpend onderzoek onder meer testen hoe landbouw in Vlaanderen 
opnieuw kan functioneren als motor van een vernieuwende maatschappelijke en 
ruimtelijke evolutie. Ruimtelijke coproductie tussen sectoren en tussen actoren, 
middenveld en beleid is daarbij geen optie, maar een vereiste. Voor dat ontwerpend 
onderzoek gaan we nu op zoek naar vijf enthousiaste teams. 

Per project werkte een projectteam, samen met de initiatiefnemer(s), een 
projectdefinitie uit. Hierin worden ambitieuze doelstellingen rond landbouw, architectuur 
en ruimte geformuleerd. Het is nu aan vijf ontwerpteams om deze ambities verder 
te vertalen naar vernieuwende maar haalbare visies en plannen op het terrein, 
en dat steeds in samenspraak met alle betrokkenen. Hiervoor zijn we op zoek 
naar multidisciplinaire teams met (landschaps-)architecten, stedenbouwkundigen, 
landbouwdeskundigen, stallenbouwers, serrebouwers, enz. die vanuit een 
onderzoekende ontwerphouding in een participatief traject mee vorm willen geven 
aan ruimtelijke landbouwconcepten voor de toekomst. De taak omvat onder meer 
het ruimtelijk vertalen en concretiseren van de ambities en onderzoeksvragen uit de 
projectdefinitie in nauw overleg met alle betrokkenen.

foto © vzw De Rand

“productiEvE landscHappEn zijn opEn ruimtEs 
— groot of klEin, stEdElijk of landElijk — diE 

zo bEHEErd wordEn dat zE EcologiscH En 
EconomiscH productiEf wordEn.” 

naar Viljoen 2005, aangepast

oproEp naar ontwErpErs
Interesse? 

Meer info op www.productieflandschap.be of mail naar elke.vanempten@ilvo.vlaanderen.be 
Inschrijvingsformulier: http://goo.gl/forms/NHpjNsGgNv 

Kandidaturen dienen ons te bereiken voor 12 oktober 2015. Op basis van de interesseverklaringen zullen 
kandidaten nadien via een bestek gevraagd worden om een meer uitgebreide offerte.

joris rElaEs 
administrateur-generaal 
instituut voor landbouw- en 
visserijonderzoek (ilvo)

stEfan dEvoldErE
wnd. vlaams bouwmeester
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01 De Kijfelaar 
noorderwijk (herentals)

studieopdracht voor de opmaak van een innovatief masterplan met bijhorende 
financieel-juridische haalbaarheid voor collectieve bioboerderij de kijfelaar. 

De aandacht voor landbouw binnen ruimtelijke opgaves is de laatste jaren sterk 
toegenomen. Hoewel landbouw altijd een punt op de ruimtelijke agenda is geweest, 
valt het op dat zowel bij opmaak van het gewestplan in 1962 alsook in de eerste golf 
van structuurplanning weinig aandacht werd geschonken aan deze thematiek en de 
samenhang met andere rurale én stedelijke ruimtegebruiken. De sterke terugval van 
het aantal landbouwers, een aantal voedselcrisissen met impact op het dagdagelijkse, 
en andere transformaties binnen de sector hebben de maatschappij bewust gemaakt 
dat een toekomstgericht debat over landbouw, voedselvoorziening en hun ruimtelijke 
weerslag echter nodig is. Welke toekomst is er weggelegd voor landbouwers? Hoe 
geraken landbouwers af van de soms negatieve connotatie die aan hun beroep 
hangt? Hoe kan bestaande landbouwinfrastructuur optimaal gebruikt worden? Kan een 
vernieuwd ruimtelijk kader antwoorden bieden? Via dit pilootproject willen we alvast 
een innovatietraject aanzetten en uittesten rond herbruik van hoeves, collectief boeren 
en herdenken van het traditioneel vastgoedmodel. Dit traject moet een voorbeeld 
worden voor andere bedrijven, ruimtes, gewoonten, waarbij ervaringen en geleerde 
lessen gedeeld zullen worden. Basisuitgangspunt is dat een gezamenlijke aanpak zowel 
landbouweconomische, ecologische als landschappelijke meerwaardes kan opleveren.
 
De Kijfelaar is een biologische boerderij in Noorderwijk, een kleine deelgemeente van 
Herentals gelegen in de Kempen. De boerderij is al vier generaties lang in gebruik 
door dezelfde familie. Tot op heden wordt het geheel van de gronden en de gebouwen 
gepacht van de familie ‘de Ghellinck’ (verschillende leden van één familie). De gebouwen 
van de boerderij bevinden zich op verschillende kadastrale percelen, alles te samen 
minder dan 1ha. De bedrijfsoppervlakte van de boerderij, inclusief landbouwgrond is 
ruim 30 ha. 

Bij de laatste generatiewissel in 2008 werd het bedrijf omgevormd van een 
gespecialiseerd melkveebedrijf naar een gemengde bioboerderij (vleesvee, akkerbouw, 
tuinbouw) volledig gericht op rechtstreekse verkoop. De boerderij wordt bovendien 
collectief uitgebaat. Drie professionele landbouwers sloegen de handen in elkaar en 
werken elk halftijds op het bedrijf. Daar waar de meeste boerderijen traditioneel het 
principe ‘1 plaats - 1 boer - 1 woning’ volgen, verkent dit pilootproject andere formules. 
Dat heeft echter consequenties. Zo zijn de gebouwen dringend aan renovatie toe, maar 
noch voor de eigenaar noch voor de pachter en zijn mede-coöperanten lijkt dit binnen de 
huidige constellatie financieel haalbaar. 

Daarom wordt voor dit project gezocht naar creatieve oplossingen. Wat kan 
doorslaggevend zijn om deze boerderij (in de ruime zin van het woord) een 
toekomstperspectief te geven, waarbij er nog steeds een duidelijke relatie bestaat met 
het landbouwgebeuren? Hoe kan naast de productie van melk, graan en andere, ook 
landschapsonderhoud, zorglandbouw, hoevetoerisme, seniorenflats of andere verbrede 
activiteiten zowel de nodige rendabiliteit als landbouw- en landschapsmeerwaarde 
bieden? Kunnen we een landbouwmodel bedenken waarbij de poorten van de boerderij 
letterlijk en figuurlijk open gezet worden?

Samen met een gediversifieerd ontwerpteam willen we op zoek gaan naar gerichte, 
vernieuwende antwoorden op een welgekende probleemstelling in het Vlaamse 
platteland.
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ambitiEs 
De doelstellingen die op tafel liggen zijn ambitieus. Zo beoogt het project om een 
vervolg te geven aan de boerderij en het boeren, anno 2015. Het klassieke model 
van boeren wordt daarbij in vraag gesteld, en de ontwerpoefening richt zich meer op 
collectieve productie, verkoop en beheer, en de structuren die daarvoor nodig zijn. 
De gebouwen dienen bijgevolg meer te huisvesten dan een klassieke boerderij. De 
verbreding van de laatste jaren moet de motor worden voor een verdere transitie. De 
boerderij moet een sociaal knooppunt worden waar boeren, verhandelen, ontmoeten, 
zorgen, proeven, (co-)wonen, beleven en educatie elkaar kunnen treffen. Deze verruiming 
van functies binnen de gebouwen moet toelaten een nieuwe toekomst te geven aan de 
(bestaande en/of nieuwe) gebouwen. Het is een open vraag aan het ontwerpteam hoe 
dit gediversifieerde programma gehuisvest en gerealiseerd kan worden.

Dat programma omvat een hoevewinkel, opslagschuur, IT-schuur voor de verwerking 
van bestellingen, santair, veestal, plaats voor een woning en eventueel bijhorende 
zorgwoningen of cohousing-units, en eventuele bio-caféruimte. De gebouwen zijn 
vandaag echter in zeer slechte staat. De haalbaarheid van verbouwing, rekening 
houdend met het te voorzien programma, dient onderzocht te worden, eventuele 
nieuwbouw is niet uitgesloten. Ook noodzakelijke infrastructuur gelinkt aan het bio-boeren 
(bv. serretunnels) kunnen worden mee opgenomen in het project. In het onderzoek kan 
uitgezocht worden waar en hoe welke infrastructuren best gelokaliseerd worden om ook 
effectief vergund en uitgevoerd kunnen worden. Gezien de renovatie en/of gedeeltelijke 
nieuwbouw zijn er opportuniteiten voor het sluiten van kringlopen. Een mogelijkheid is 
alvast het voorzien van lokale waterzuivering, als onderdeel van een ruimere visie op 
waterbeheer voor de gehele site (bufferen – opslaan – zuiveren). De bestaande vesten 
die grenzen aan de site van de boerderij kunnen een belangrijk element daarin vormen. 
Ten slotte is ook de landschappelijke inpassing van de boerderij en zijn functioneren in 
de ruimere omgeving een mogelijk voorwerp van studie.

opdracHtsondErdElEn
1. De ontwikkeling van een globale visie voor de gebouwen van de huidige 
boerderij. Een grondig onderzoek van de bestaande gebouwen en de eventuele 
herinzetbaarheid vormt een eerste aandachtspunt. Alternatieve scenario’s kunnen 
tegenover elkaar geplaatst worden. De financiële en juridische haalbaarheid van deze 
scenario’s zal tevens in kaart gebracht moeten worden. Na verkennend en vergelijkend 
onderzoek zal slecht één voorkeurscenario verder uitgewerkt worden.

2. Het programma van de verschillende scenario’s zal mee bepalen of het project 
haalbaar is. Een grondige doorrekening van ieder scenario en het nodige totaalbudget is 
daarom in de verschillende stadia vereist. 

3. De visie dient inpasbaar te zijn in een ruimere ruimtelijke context 
(planningscontext – gemeentelijke ambities/visies – regionale aantakking (fietssnelweg) – 
e-commerce)

4. Behalve een haalbaar project staat ook innovatie voorop. Een innovatieve 
benadering, alsook de uitwerking ervan, wordt hoog in het vaandel gedragen. Dit 
geldt voor zowel het juridische aspect, het economische, het landbouwkundige, het 
architecturale als het ruimtelijke.

5. Het creëren van een voldoende flexibel kader voor de verbrede boerderij, 
welke steeds moet kunnen inspelen op veranderende parameters. Een duidelijke 
haalbare fasering is in dat opzicht een van de belangrijke pijlers. 

6. Het voeren van een participatief traject in samenspraak met de projectregisseur 
en betrokken landbouwers tijdens het ontwerpend onderzoek, de opmaak van het 
masterplan en de aftoetsing van de financiële en juridische haalbaarheid. 

procEdurE
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking  

ligging  
Schravenhage 4 te Noorderwijk (Herentals) en bijhorende percelen 

initiatiEfnEmEr
Bavo Verwimp

opdracHtgEvEr 
ILVO

indicatiEvE timing 
Aankondiging kandidaatstelling:   9 september 2015
Deadline kandidaatstelling:   12 oktober 2015
Selectiedatum kandidaten:    20 oktober 2015
Deadline offerte:     13 november 2015 
Gunning:     december 2015 
Uitvoering opdracht   voorjaar 2016

vErgoEding 
€30.250 inclusief BTW voor opmaak masterplan en haalbaarheidstoets
Eventuele vervolgopdrachten kunnen volgen, maar zijn te onderhandelen met en ten laste 
van de initiatiefnemer en zijn partners. Het uitvoeringsbudget is te onderzoeken.

gEwEnstE dEskundigHEid ontwErptEam
Om te komen tot een innovatief én haalbaar ontwerp waarin zowel de ruimtelijke, 
bouwkundige en architecturale mogelijkheden van het programma en de site maximaal 
benut worden, gaan we voor dit pilootproject op zoek naar een multidisciplinari team. De 
omschreven opdracht vraagt om volgende expertises:
-  Architectuur
-  Praktische bouwkundige know-how (nieuwbouw en verbouwing(erfgoed))
-  Stedenbouw
- Landschapsarchitectuur
-  Affiniteiten met vastgoed/markt 

contactpErsonEn
Elke Vanempten, algemene coördinatie PPPL, elke.vanempten@ilvo.vlaanderen.be
Boris Huyghebaert, projectregisseur Pilootproject De Kijfelaar, boris.huyghebaert@sum.be
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02 Innovatieve dakserre Inagro
op reO veiling, roeselare

de volledige studieopdracht voor de opmaak, in functie van uitvoering, van een 
ontwerp voor een innovatieve dakserre, bestaande uit een onderzoeksdakserre, een 
gevelserre en onthaalruimtes via een ontwerpenwedstrijd.  

Onderzoeks- en voorlichtingscentrum voor land- en tuinbouw Inagro en de provincie West-
Vlaanderen beslisten samen een innovatieve serre op het dak van de REO veiling langs 
de Roeselaarse ring op te richten. Deze dakserre wordt een baken voor de stad en het 
visitekaartje voor de sector. 

De verwerving van brownfieldsite Vuylsteke opende heel wat opportuniteiten voor de REO 
Veiling in Roeselare. Met de sanering van het gebied en de bouw van een kistenloods 
werden recent de eerste stappen gezet voor de uitbouw van een zogenaamde ‘Green-
hub’ waar industrie, distributie, landbouw, energietoelevering en onderzoek elkaar 
ontmoeten. Op het dak van deze nieuwe logistieke loods plant Inagro nu de bouw van 
een professionele serre met onderzoeksdoeleinden.

Glastuinbouw evolueert meer en meer naar grondloze teelt. In de nieuwe serre die 
ongeveer 8.000 m² groot zal zijn, zal onderzoek verricht worden naar nieuwe energie- en 
ruimtebesparende teeltsystemen voor zowel blad- als vruchtgroenten. Met het project van 
de dakserre koppelt Inagro de nood aan nieuwe en aangepaste infrastructuur voor het 
onderzoek naar grondloze teelt aan een aantal andere belangrijke maatschappelijke 
tendensen. Intensief ruimtegebruik, duurzaam energie- en watergebruik, en een 
geïntegreerd onderzoek naar de verdere verduurzaming van de glastuinbouw staan 
daarbij voorop. Landbouw en industrie hoeven immers niet enkel concurrenten van 
schaarse grond te zijn. Er is bewust gekozen voor efficiënt ruimtegebruik (dakserre), 
zodat dit pilootproject eveneens een trendbreuk kan realiseren door stadslandbouw te 
professionaliseren. 

De zichtbaarheid van de locatie aan de ring rond Roeselare en de hoge 
bezoekfrequentie van de veilingactiviteiten vragen daarenboven om een ontwikkeling met 
architectonische meerwaarde. De nieuwe dakserre wordt behalve baken voor de stad 
immers ook het visitekaartje voor de sector: de nodige faciliteiten voor demonstraties aan 
de telers worden voorzien, toeleveringsbedrijven krijgen er de kans om hun innovaties te 
tonen, er wordt ruimte voorzien voor opleiding en educatie. De serre wordt zo behalve 
onderzoekscentrum ook een ontmoetingscentrum voor het brede publiek, de telers en 
onderzoekers.

Het project bestaat uit 3 onderscheiden opgaves, die als geheel een integrale en 
multidisciplinaire ontwerp-/projectaanpak vergen:
o ontwerp en bouw van een onderzoeksserre op het dak van de REO-loods 
 site Vuylsteke
o ontwerp en bouw van een gevelserre
o ontwerp en bouw van bijhorende onthaalruimtes

De opdracht zal aanbesteed worden als ontwerpenwedstrijd waarbij teams zich in een 
eerste selectiefase kandidaat kunnen stellen. In de tweede fase wordt o.b.v. een bestek 
een ontwerpvoorstel uitgewerkt door geselecteerde teams.
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procEdurE
Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking  

ligging  
REO Veiling – site Vuylsteke, dak van het gebouw
Oostnieuwkerksesteenweg 116 te Roeselare, tussen de Rijksweg R32, de 
Diksmuidsesteenweg en de Oostnieuwkerksesteenweg

opdracHtgEvEr 
Inagro vzw (aanbestedende overheid) met partner REO Veiling

uitvoEringsbudgEt
8.000.000 euro (inclusief alle erelonen en inclusief BTW)

vErgoEding 
€10.000 inclusief BTW per geselecteerde kandidaat (3 à 4 in totaal) voor opmaak 
wedstrijdontwerp

Honorarium
tussen 5,5 en 7% van de bouwkost

timing 
Aankondiging kandidaatstelling:   9 september 2015
Deadline kandidaatstelling:   12 oktober 2015
Selectiedatum kandidaten:    20 oktober 2015
Briefing geselecteerde kandidaten:   27 oktober 2015
Deadline offerte:     15 januari 2016  
Gunning:     voorjaar 2016 
Ingebruikname van eerste realisaties:  april 2018

contactpErsonEn
Elke Vanempten, algemene coördinatie PPPL, elke.vanempten@ilvo.vlaanderen.be
Filip Buyse, projectregisseur Pilootproject Dakserre REO, fbu@maatontwerpers.be

Meer info is eveneens te vinden in het selectiebestek “Project dakserre Inagro” dat deze 
procedure begeleidt.

De opdracht is uitdrukkelijk gericht op realisatie. Een door de wedstrijdjury gekozen 
laureaat ontwerper zal door de aanbestedende overheid de opdracht van 
diensten (dienstenopdracht) toegewezen krijgen voor het uitvoeringsontwerp met 
aanbestedingsbestekken, de gehele, multidisciplinaire uitvoeringscoördinatie en het 
uitvoeringstoezicht op de deelopdrachten van uitvoering van het “Project dakserre 
Inagro”, binnen de hiervoor gestelde budgetten. Deze toewijzing gebeurt na het voeren 
van de hiertoe voorziene onderhandelingsprocedure.

gEwEnstE dEskundigHEid ontwErptEam
Om te komen tot een intelligent en ambitieus ontwerp, waarin zowel de technische 
performantie van de onderzoekdakserre als de ruimtelijke, typologische en architecturale 
mogelijkheden van het programma en de site maximaal worden benut, gaan we voor 
dit pilootproject op zoek naar een multidisciplinair team. Een sterke interactie tussen 
architect/ontwerper en technicus moet zich vertalen in een geïntegreerd, samenhangend 
en kwalitatief geheel. 

De omschreven opdracht is multidisciplinair en vereist minstens competentie en 
beroepservaring in de volgende disciplines en hun specifieke aspecten: 
-  Serrebouw: kennis en ervaring met het ontwerp en de bouw van serres,   
 onderzoeksserres en/of dakserres (en hun uitrusting)
- Technische installaties voor serreteelt: beregening, grondloze teelt, verwarming,  
 scherming, klimaatregeling en automatisatie
- Architectuur van (utilitaire) gebouwen, binnen- en buiteninrichting, conceptueel  
 en uitvoerend: functioneel, exploitatievriendelijk, integraal toegankelijk,   
 technisch kwalitatief uitgerust, integrale vormgeving, ruimtelijke inpassing; 
- Bouwtechnieken: stabiliteitsontwerp, duurzaam bouwen (conceptie,   
 materiaalgebruik en energiehuishouding), binnenklimaattechnieken (incl   
 onderzoeksinstallaties), ICT, elektriciteit en sanitair;
- Integrale projectaanpak: kennis en ervaring met multidisciplinaire   
 projectcoördinatie, met coördinatie en toezicht van ontwerpuitvoeringen.
- Ervaring openbare aanbesteding
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03 stadslandbouw 
Maasmechelen

studieopdracht voor het ontwerpend onderzoek en de opmaak van een innovatief 
masterplan voor de omvorming van het woonuitbreidingsgebied aan de 
trappenstraat/Heirstraat te maasmechelen tot multifunctionele land(schaps)bouw.

Maasmechelen is een gemeente met hoge natuurlijke en landschappelijke waardes, 
en een grote toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht. Het stedelijk weefsel van 
Maasmechelen ligt tussen het Nationaal Park Hoge Kempen, één van de grootste 
natuurreservaten van Vlaanderen, en het vruchtbare valleigebied van de Maas. Door de 
nabijheid van natuur, de vaak geïsoleerde ligging van resterende landbouwkavels, en het 
waterrijk karakter staat een traditionele landbouwbedrijfsvoering in de gemeente onder 
druk.

Dichtbij die Maasmechelse kern ligt een onontwikkeld woonuitbreidingsgebied van ca. 
21 hectare, omsloten door de Zuid-Willemsvaart, de Heirstraat en de Trappenstraat. 
Van oudsher behoort het projectgebied tot de vruchtbare alluviale vlakte van de Maas, 
waarin akkers, grasvlakten en beperkt fruitteelt elkaar afwisselen. Door de komst van de 
Zuid-Willemsvaart werd het gebied echter abrupt afgesneden van het aaneengesloten 
landbouwgebied. Het bestaat vandaag nog steeds voor een groot deel uit weilanden, 
gebruikt door een veeboer, maar is deels (effectief) overstromingsgevoelig. Dergelijke 
waterdoelstellingen worden vaak als onverenigbaar met de landbouwactiviteit 
beschouwd, waarna de landbouw in deze gebieden meestal moet wijken. 
 
De gemeente Maasmechelen wenst echter het woonuitbreidingsgebied niet op een 
klassieke manier te ontwikkelen en te verdichten met woningen, maar binnen zijn 
unieke ruimtelijke context te zoeken naar een ruimere maatschappelijke meerwaarde. 
Door zijn ligging vormt het projectgebied, met zijn open agrarische ruimte, immers een 
belangrijke maatschappelijke plek in het stedelijk weefsel. Daarenboven neemt de 
vraag naar beleefbare open ruimte en een aantrekkelijk landschap toe. Het belang 
van landbouw voor de stad groeit, maar de kennis van de consument over productie 
van voedsel en landbouw is minimaal. Gezien de grote druk op landbouw in het 
natuurrijke Maasmechelse landschap is een landbouwbestemming in nauwe relatie met 
het landschap en de stedelijke kern op deze plek aangewezen. Een extra opportuniteit 
hiervoor is aanwezig in de noodzakelijke herlokalisatie van een veeteeltbedrijf gelegen 
in het centrum. In combinatie met de onmiddellijke nabijheid van het centrum van 
Maasmechelen, een scholencampus, een aantal zorginstellingen, een bovenlokaal 
fietsnetwerk en de aanwezigheid van twee ondergrondse waterbufferbekkens biedt dit 
gebied tal van potenties voor multifunctioneel ruimtegebruik. Eerder dan te focussen 
op de scheiding tussen stad en platteland, kan dit productielandschap binnen dit 
Pilootproject als geheel worden vormgegeven zodat de verschillende programma’s 
elkaar versterken. Kan landbouw functioneren als stedelijk programma? Hoe kunnen 
we een stedelijk landbouwlandschap vormgeven? Hoe kunnen we de stedeling 
opnieuw in relatie brengen met het platteland en de landbouwers als ruimtegebruiker 
en –beheerder? Hoe kan een geïntegreerde aanpak ervoor zorgen dat deze gronden 
in landbouwgebruik blijven, en tegelijk een landschappelijke en maatschappelijke 
meerwaarde opleveren? Hoe kan de landbouwer terug landschapsverzorger worden? 
Hoe kan het projectgebied een hotspot worden van innovatieve duurzame landbouw met 
een waardevol educatief en recreatief medegebruik?
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Ruimtelijke coproductie met ruimere maatschappelijke meerwaarde waar zowel 
landbouw, recreatie, school en ruimere omwonenden wel bij varen is het doel. Een 
landschappelijke verweving van het geheel is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
Het ontwerp binnen dit Pilootproject kan reeds terugvallen op vooraf verzameld 
basismateriaal en zal de opmaak van een herbestemmings-RUP voeden met innovatieve 
denkbeelden. De inrichting van het terrein zoekt bovendien aansluiting bij de ruimere 
landschappelijke context van het Strategisch Project van de Maasvallei. Dit Pilootproject 
stelt bijgevolg drie doelen voorop: inrichting van het projectgebied met een semi-
ruraal karakter door een ruimte te creëren voor een zonevreemd veeteeltbedrijf uit het 
centrum; het kwalitatief verweven van deze landbouwactiviteiten met natuur, educatie 
en recreatie; en een breder landschappelijk inpassing van het projectgebied in zijn 
omgeving.

opdracHt 
De opdracht voor het ontwerpteam bestaat uit twee delen. Hierbij wordt vertrokken van 
het reeds bestaande materiaal. Een ontwerpmatig vooronderzoek is reeds uitgevoerd 
en wordt bij aanvang van de opdracht ter beschikking gesteld van het ontwerpteam. 

In fase 1, het ontwerpend onderzoek, wordt onderzocht op welke manier het stedelijk 
landbouwlandschap vormgegeven kan worden. Hierbij worden mogelijke scenario’s 
voorgesteld en afgetoetst naar haalbaarheid. Aanvullend wordt een typologisch 
onderzoek uitgevoerd naar een kwaliteitsvolle en duurzame agrarische architectuur van 
het veeteeltbedrijf. 
a. Scenariovorming stedelijk landbouwlandschap:  

Onderzoek naar mogelijke scenario’s om van dit binnengebied een open 
ruimte te maken waar de veehouderij kan renderen en waarbij recreatieve 
maatregelen, educatie en andere maatschappelijk relevante functies 
onderzocht worden. De herlokalisatie van het veeteeltbedrijf moet hierbinnen 
op doordachte wijze een plaats krijgen. Het programma wordt geïntegreerd 
onderzocht waarbij de verschillende functies als één globaal ontwerp 
worden bekeken. Uiterst belangrijk hierbinnen is het voortdurend aftoetsen 
van de haalbaarheid van de visie en de ambities van de diverse partners. 
Hierbij worden niet alleen de grenzen van beleidsmatige, financiële en 
wettelijke kaders afgetast, maar durft het ontwerpteam ook na te denken 
buiten de bestaande kaders en concepten. Een zoektocht naar innovatie in 
samenwerkingen tussen de diverse partners onderling en de gebruikers van 
de ruimte is hierin cruciaal. 

b. Typologisch onderzoek:
Een verkennend typologisch onderzoek van een kwaliteitsvolle en duurzame 
agrarische architectuur van het veeteeltbedrijf. Binnen dit onderzoek wordt 
nagedacht over de inplantingswijze, het volume, de vorm, de landschappelijke 
inbedding in de omgeving, de functionaliteit van het gebouw en de 
economische rentabiliteit.  

Het ontwerpend onderzoek moet leiden tot de opmaak van een gedetailleerd 
masterplan in fase 2 (uitwerking van voorkeursscenario). Het masterplan geeft de 
kwalitatieve invulling van de verschillende ruimtes van het projectgebied weer. Volgende 
punten moeten minimaal aan bod komen: materialisatie, inrichting van de paden, 
positie en uitwerking van constructies (aangevuld met wervende referentiebeelden), 
aanplantingen van kleine landschapselementen, uitwerken contactpunten met 
omgeving. Het masterplan moet bovendien een gefaseerde aanpak voorstellen door 
aan te geven op welke plekken prioritair moet worden ingezet om een leefbare en 
kwalitatieve ontwikkeling te garanderen.

Dit alles dient te gebeuren in een participatief traject dat opgezet wordt in samenspraak 
met de projectregisseur.

Zowel de veeboer als andere private partijen kunnen het ontwerpteam aanstellen voor 
eventuele vervolgopdrachten, bijvoorbeeld inzake agrarische architectuur en bouw 
van de stal, maar ook voor het realiseren van ‘buitenklassen’, polyvalente ruimten voor 
activiteiten,…. 
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procEdurE
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking  

ligging  
binnengebied tussen Trappenstraat/Heirstraat/ Neerveldstraat-Dijkstraat

opdracHtgEvEr 
Team Vlaams Bouwmeester

vErgoEding 
€30.250 inclusief BTW 
Een eventuele vervolgopdracht (agrarische architectuur) is afhankelijk van een goed 
verloop van de opdracht, het benodigde budget (te bepalen binnen voorliggende 
opdracht), en de overeenkomsten met de initiatiefnemer en zijn partners.

indicatiEvE timing
Aankondiging kandidaatstelling:   9 september 2015
Deadline kandidaatstelling:   12 oktober2015
Selectiedatum kandidaten:    20 oktober 2015
Deadline offerte:     13 november 2015 
Gunning:     december 2015 
Uitvoering opdracht   voorjaar 2016
    
contactpErsonEn
Elke Vanempten, algemene coördinatie PPPL, elke.vanempten@ilvo.vlaanderen.be
Sally Lierman, projectregisseur Pilootproject Stadslandbouw Maasmechelen, 
info.SL@sum.be

gEwEnstE dEskundigHEid ontwErptEam
De voorliggende opdracht is ambitieus en vraagt om een voldoende gekwalificeerd en 
interdisciplinair samengesteld ontwerpteam dat bij voorkeur over volgende expertise 
beschikt: 
- multidisciplinair team (landbouw, landschap, recreatie, educatie, waterbeheer,  
 natuur, architectuur)
- ervaring met ontwerpend onderzoek over open ruimte
- ervaring met participatieve procesvoering
- expertise met modellen van agrarische architectuur en relevante kennis rond  
 landbouw (landbouweconomie, landbouwbeleid en duurzame en innovatieve  
 landbouw)
- kennis en gedrevenheid inzake duurzaam en innovatief ruimtegebruik, en het  
 zoeken naar win-win situaties en synergiën
- Bij voorkeur wordt ook een stallenbouwer betrokken in het team, gezien de  
 eventuele vervolgopdracht naar de uitwerking en bouw van een veestal. Het  
 pilootproject kan de mogelijkheden onderzoeken om te innoveren binnen de  
 stallenbouw. 

Foto Sally Lierman
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04 landbouwpark tuinen van stene  
Oostende

de opmaak van een ontwikkelingskader met actieprogramma (vast gedeelte) voor 
het landbouwpark ‘tuinen van stene’ in oostende, met eventuele vervolgopdrachten 
voor de opmaak van het inrichtingsplan, extra studiewerk, en de realisatie van (delen 
van) het inrichtingsplan (voorwaardelijk gedeelte). 
 

Het Pilootproject Landbouwpark Tuinen van Stene wordt één van de belangrijkste nieuwe 
publieke ruimtes van Oostende. De ambitie van de stad Oostende voor dit park is 
groot. Met het landbouwpark ‘Tuinen van Stene’ wil de stad Oostende een nieuw soort 
‘landschapspark’ en een nieuwe publieke cultuur ontwikkelen. Dit innovatieve park van 
de 21ste eeuw incorporeert landbouw, vormt een onderdeel van het Groen Lint, en is 
zowel voor de Oostendenaar als de vele toeristen, eigenaars en gebruikers aantrekkelijk. 
Het landbouwpark zoekt in zijn ontwerp een synergie tussen klassieke parkfuncties 
(landschapsopbouw, natuurontwikkeling- en beheer, landschapsbeleving, recreatie, 
waterberging en –gebruik, …), nieuwe vormen van stadslandbouw (laboratorium van 
innovatieve landbouw, stad en landbouw dichter bij elkaar brengen, landbouweducatie, 
…) en een ruimtelijke en maatschappelijke integratie in de omgeving. De hoge ambitie 
voor het landbouwpark ‘Tuinen van Stene’, de veelheid aan functies, de relatief beperkte 
oppervlakte en de randstedelijke context vragen om een omvattend en slim ontwerp 
waarbij actief op zoek gegaan wordt naar win-wins.

De eerste stap (vast gedeelte) is het opstellen van een een doordachte 
ontwikkelingsstrategie. Deze strategie koppelt de visie op het gebied aan de nodige 
acties voor realisatie van het innovatief concept. Deze eerste stap bestaat uit de opmaak 
van: 

(1) een ontwikkelingskader: Via ontwerpend onderzoek wordt een visie ontwikkeld op 
de betekenis van het landbouwpark ‘Tuinen van Stene’ als park van de 21ste eeuw. 
Het team ontwerpt een innovatief conceptueel kader dat een geïntegreerd antwoord 
biedt op de verschillende ambities van de stad Oostende (onderdeel groen lint – 
landschapsopbouw – laboratorium voor stadslandbouwinitiatieven – landschapsbeleving, 
recreatie en landbouweducatie – ruimtelijke en maatschappelijke inpassing). Dit 
conceptueel kader doet uitspraken over het soort stadslandbouw(initiatieven), recreatie, 
beleving, waterberging/gebruik, natuur, landschap, … en de randvoorwaarden vanuit 
fysisch gegeven, natuur, landschap, erfgoed, economische rendabiliteit, ... De uitdaging 
ligt in het ontwikkelen van een innovatief, inspirerend ontwikkelingskader dat enerzijds 
haalbaar is op lokale schaal en anderzijds een voorbeeld en piloot kan zijn voor 
gelijkaardige opgaven elders in Vlaanderen. Voldoende realistisch zijn  en het nodige 
draagvlak creëren om op korte termijn een aantal concrete acties uit te voeren behoort 
tot de doelstellingen. Dit ontwikkelingskader start niet van nul maar vertrekt van het 
reeds voorbereidend studiewerk in het Masterplan Groen Lint (filosofie en bouwstenen),  
het Atelier Groen Lint en het voortraject van overleg met de begeleidingsgroep en de 
eigenaars/gebruikers. 

(2) een actieprogramma: Het Pilootproject landbouwpark ‘Tuinen van Stene’ moet niet 
alleen uitblinken door zijn innovatief ontwerp, maar ook door een vooruitstrevende 
aanpak naar realisatie. Dit kan gaan om de inzet van bepaalde instrumenten, 
samenwerkingsvormen, financiële ondersteuning voor bedrijfsomschakeling/
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evenementen/bottom-up initiatieven, een specifieke gefaseerde aanleg van de terreinen, 
toepassing van specifieke beheersvormen, … Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed 
aan mogelijke ‘quickwins’ die op heel korte termijn kunnen worden gerealiseerd, én aan 
de ontwikkeling van het landbouwpark op lange termijn in constructieve samenwerking 
met de huidige eigenaars, gebruikers, omwonenden en andere betrokkenen. 
Deze producten worden opgemaakt binnen een participatief en cocreatief 
ontwerpproces. Van het ontwerpteam wordt verwacht dat zij voor hun ontwerpopdracht 
in samenspraak met de projectregisseurs een participatief en cocreatief traject 
opzetten met een brede groep van actoren (o.a. landbouwers en eigenaars binnen 
de site, omwonenden, bewoners van Stene, ruimere landbouwsector, projectgroep, 
kwaliteitskamer, …) en hiervoor de nodige methodieken ontwikkelen. Deze actoren 
worden niet alleen bevraagd, maar actief betrokken in het ontwerpproces. 

De tweede stap (voorwaardelijk gedeelte) omvat de uitvoering van bepaalde acties uit 
het actieprogramma waaronder de opmaak van een inrichtingsplan; het studiewerk en 
de realisatie van (delen van) het inrichtingsplan (gedetailleerd (detail)ontwerp, opmaak 
vergunningsdossier, opmaak bestek, kwaliteitsbewaking en supervisie werken,…); en/of 
eventuele andere opdrachten. 

Onder een inrichtingsplan wordt de concrete vertaling van het ontwikkelingskader voor 
de inrichting van de gronden binnen het Landbouwpark Tuinen van Stene verstaan: 
het inrichtingsplan geeft aan hoe de toegankelijkheid (recreatief en functioneel) 
binnen het gebied wordt georganiseerd en ingericht, welke ingrepen op vlak van 
waterhuishouding (berging en gebruik) moeten gebeuren, welke (educatieve) elementen 
voor de beleving van het landbouwpark gewenst zijn, hoe de stadslandbouwinitiatieven 
zich kunnen ontwikkelen, … Het inrichtingsplan tekent deze elementen concreet uit 
tot op voorontwerpniveau zodat een snelle doorvertaling mogelijk is naar haalbare 
vergunningsaanvragen, bestekken en uitvoering. De uitdaging van het ontwerp is 
om met zo weinig mogelijk ingrepen zoveel mogelijk ambities te vervullen waarbij 
de multifunctionaliteit van de inrichtingen maximaal rendeert; de inrichtingen 
beheervriendelijk zijn; wordt uitgegaan van de aanwezige sterktes van open landschap, 
natuur, rust; rekening wordt gehouden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen; … 

gEwEnstE dEskundigHEid ontwErptEam
Het opstellen van een ontwikkelingskader, actieprogramma en inrichtingsplan voor 
het Pilootproject Productief Landschap Landbouwpark ‘Tuinen van Stene’ is een 
ontwerpvraagstuk. Voor deze opdracht zijn we op zoek naar een team van ontwerpers 
dat een antwoord kan bieden op de ambities van de stad Oostende en dat ervaring kan 
aantonen met: 
- Landschapsontwerp van duurzame, stedelijke groenruimtes; 
- (Stads)landbouw; 
- Stedenbouwkundig ontwerp van complexe randstedelijke opgaven   
 (met bijvoorbeeld waterhuishouding, natuur, recreatie, beleving, educatie,   
 wonen, handel, horeca, …); 
- Inrichting en uitvoering van publieke groenruimtes en landschappen; 
- participatieve procesvoering en cocreatieve ontwerpmethodieken;
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procEdurE
Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking via opdrachtencentrale

ligging  
8400 Oostende
site gelegen tussen Torhoutsesteenweg – Rosmolenstraat – Steensedijk – Stenedorpstraat 
– Schorredijk

opdracHtEncEntralE 
Team Vlaams Bouwmeester voor Stad Oostende

indicatiEf uitvoEringsbudgEt
2.000.000 euro (inclusief vergoeding en BTW)

vErgoEding 
VAST GEDEELTE : max. €30.250. (incl BTW) voor opmaak ontwikkelingskader met 
actieprogramma 
VOORWAARDELIJK GEDEELTE : max € 200.000 (incl. BTW) voor opmaak inrichtingsplan, 
studiewerk en opvolging van de realisatie van het inrichtingsplan (gedetailleerd (detail)
ontwerp, opmaak vergunningsdossier, opmaak bestek, kwaliteitsbewaking en supervisie 
werken, … )

indicatiEvE timing
Aankondiging kandidaatstelling:   9 september 2015
Deadline kandidaatstelling:   12 oktober 2015
Selectiedatum kandidaten:    20 oktober2015
Publicatie bestek:     23 oktober 2015
Deadline offerte:     20 november 2015 
Toewijzing opdracht aan de ontwerpers:  december 2015/januari 2016
Looptijd vast gedeelte:    voorjaar 2016
Looptijd voorwaardelijk gedeelte:   najaar 2016 – december 2019 
Ingebruikname van eerste realisaties:  mei 2018
    
contactpErsonEn
Elke Vanempten, algemene coördinatie PPPL, elke.vanempten@ilvo.vlaanderen.be
Lode Tanghe & Marjolijn Claeys, projectregisseur Pilootproject Landbouwpark Tuinen van 
Stene, lode.tanghe@west-vlaanderen.be, marjolijn@voorland.be
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05 hoeve De waterkant 
herk-de-stad

studieopdracht voor de opmaak van een innovatief masterplan-reconversieplan met 
bijhorende financieel-juridische haalbaarheid en roadmap voor Hoeve de waterkant. 

Hoeve de Waterkant is een klassiek rundveebedrijf gelegen nabij natuurgebied en 
wachtbekken Schulensbroek. Veelvuldige overstromingen en vernatting van de gronden 
bemoeilijken de activiteiten. De initiatiefnemers van dit Pilootproject zijn daarom op 
zoek naar creatieve oplossingen voor landbouw in waterrijk en natuurgevoelig gebied. 
De toekomst van het bedrijf verzekeren is daarbij de ambitie. De situatie van deze 
boerderij is geen alleenstaand geval. Water is vandaag al voor veel landbouwers een 
uitdaging en in de toekomst zal deze problematiek waarschijnlijk nog toenemen. Het 
pilootproject gaat de uitdaging aan om na te gaan hoe hoeve de Waterkant via de 
ontwikkeling van een aangepaste landbouwuitbating kan omgaan met water, eerder 
dan te moeten vechten tegen een water-‘probleem’. Tegelijk vormt het project gezien de 
ligging in een natuurrijke omgeving ook een piloot om op zoek te gaan naar innovatieve 
samenwerkingsvormen tussen landbouw-natuur-water, en naar nieuwe mogelijkheden om 
onderbenutte bedrijfsgebouwen een waardevolle invulling te geven. Het project vervult 
hiermee op heel wat vlakken een pilootfunctie.

Het ontwerpwerk dient prioritair te innoveren op vlak van landbouw en water, maar 
neemt belangrijke randvoorwaarden zoals de code rood in kader van PAS, een 
geplande uitbreiding van een nabijgelegen bedrijventerrein, en de mogelijkheden om 
de leegstaande delen van de hoeve een waardevolle invulling te geven, mee. Een 
belangrijke te beantwoorden vraag voor dit pilootproject is hoe de ‘strijd tegen (water, 
natuur, bedrijvigheid, …)’ kan omgebogen worden naar een ‘samenwerken met’, en hoe 
een geheroriënteerde bedrijfsvoering ruimtelijk en functioneel sterker geïntegreerd kan 
worden in de omgeving en in samenwerking met partners in de streek. Meer concreet 
willen we via dit project en het ontwerpwerk volgende vragen onderzoeken:

 Op het niveau van hoeve de waterkant (microniveau):
o In welke mate is de landbouwuitbating in de huidige vorm nog 
mogelijk en wenselijk (aantallen dieren, ruimtelijke verdeling, types gewassen, 
…), rekening houdend met de bestaande randvoorwaarden? In welke mate is 
grondenruil  nodig en mogelijk?
o Welke – innovatieve, maar ook realistische – alternatieven zijn er 
voor het bedrijf om de problemen die zich stellen rond wateroverlast en 
natuurnormen om te buigen naar een aangepaste landbouwbedrijfsvoering? 
o Welke invulling kunnen de gebouwen krijgen, als mogelijk alternatieve, 
secundaire bron van inkomsten? 
o Welke combinatie van klassieke en alternatieve uitbating met nieuwe 
invulling van de bedrijfsgebouwen leidt tot een optimaal scenario dat 
innovatief is, landschappelijk geïntegreerd en economisch rendabel?

 Op niveau van de ruime omgeving (mesoniveau):
o Hoe kan de bedrijfsreconversie ook een meerwaarde betekenen voor 
de ruime omgeving van de hoeve?
o Welke nieuwe samenwerkingsvormen zijn mogelijk tussen landbouw-
water-natuur en eventueel andere partners in de omgeving?
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 Op niveau van Vlaanderen / maatschappelijke relevantie (macroniveau)
o Welke knelpunten zijn er vanuit het pilootproject te formuleren m.b.t. 
huidige regelgeving en beleid?
o Hoe kunnen oplossingsrichtingen voor het pilootproject doorvertaald 
worden naar andere landbouwbedrijven?

Zowel een realistische en innovatief scenario voor reconversie van de hoeve (o.v.v. een 
masterplan en roadmap) –  verenigbaar met de kwaliteiten en capaciteiten van de 
initiatiefnemer –  als de weg ernaartoe, zullen belangrijke resultaten van dit pilootproject 
zijn. De ambitie is om de gebruikte methodiek en leerpunten vanuit het pilootproject te 
kunnen doorvertalen naar bedrijven in een gelijkaardige situatie. 

gEwEnstE dEskundigHEid ontwErptEam
Via ontwerpend onderzoek en participatief overleg (o.v.v. ontwerpworkshops) in 
nauwe samenspraak met de projectregisseur zullen ontwikkelingsrichtingen voor het 
bedrijf verder uitgewerkt en afgetoetst worden met betrokkenen en deskundigen. Het 
pilootproject voor Hoeve de Waterkant is hiervoor op zoek naar een ontwerpteam dat 
vernieuwende ideeën kan aanreiken voor de hoeve, met oog voor landschappelijke 
integratie en financiële haalbaarheid. 

De teamleden moeten in staat zijn om scenario’s voor de hoeve op een duidelijke wijze te 
visualiseren en inzichten vanuit ontwerpworkshops hierin op te nemen. Het ontwerpteam 
moet ook in staat zijn om betrokkenen en deskundigen aan te zetten een constructieve rol 
op te nemen in het ontwerpproces. 

Er is in het projectteam minstens nood aan kennis rond 
- integraal waterbeheer, watertechniek, mogelijkheden voor wateropvang in  
 landbouwgebied 
-  mogelijkheden voor samenwerking tussen landbouw-natuur  
-  landbouweconomie, om de consequenties van een omvorming van (locaties  
 van) activiteiten die uit het ontwerpend onderzoek voortkomen financieel   
 duidelijk en op regelmatige basis in beeld te brengen.

procEdurE
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking  

ligging  
Vroentestraat, Herk-de-Stad

opdracHtgEvEr 
ILVO

vErgoEding 
€30.250 inclusief BTW 
Een eventuele vervolgopdracht is afhankelijk van een goed verloop van de opdracht, het 
benodigde budget (te bepalen binnen voorliggende opdracht), en de overeenkomsten 
met de initiatiefnemer en zijn eventuele partners.

indicatiEvE timing 
Aankondiging kandidaatstelling:   9 september 2015
Deadline kandidaatstelling:   12 oktober2015
Selectiedatum kandidaten:    20 oktober 2015
Deadline offerte:     13 november 2015 
Gunning:     december 2015 
Uitvoering opdracht   voorjaar 2016
    
contactpErsonEn
Elke Vanempten, algemene coördinatie PPPL, elke.vanempten@ilvo.vlaanderen.be
Kirsten Bomans, projectregisseur Pilootproject Hoeve De Waterkant, 
kirsten.bomans@anteagroup.be 

Foto Kirsten Bomans
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Bij aankondiging, in eerste ronde, worden voor deze projecten volgende zaken gevraagd:

vakbEkwaamHEid 
Gelieve uw algemene deskundigheid te beschrijven m.b.t. de verschillende aspecten van 
het ontwerp tot de realisatie en de nazorg van ruimtelijke projecten. Erkenningen door 
derden zoals architectuurprijzen, vermeldingen in nationale en internationale tijdschriften 
en vakliteratuur, of academische prestaties vallen ook onder dit criterium.
 
algEmEnE ontwErpmatigE dEskundigHEid i.f.v. maatscHappElijkE 
mEErwaardE 
Ontwerp kan een middel zijn om doelstellingen te realiseren die de concrete projectsite 
en -opgave overstijgen, vanuit een publiek opdrachtgeverschap en maatschappelijk 
engagement. Gelieve aan te tonen dat u, door rekening te houden met de context van de 
ruimtelijke opgave, de bredere maatschappelijke relevantie van het ontwerp maximaal 
kan waarborgen. M.a.w., hoe denkt u een algemene maatschappelijke meerwaarde te 
realiseren die de specifieke opgave en functie van het gebouw, stal, of landschappelijk 
inrichtingsplan overstijgt?
 
ondErzoEkEnd vErmogEn m.b.t. dE projEctopdracHt 
Gelieve uw capaciteit op vlak van ontwerpend onderzoek te beschrijven. Onder 
ontwerpend onderzoek wordt begrepen: via de ontwikkeling van verschillende 
hypothetische scenario’s en/of het stellen van gerichte onderzoeksvragen binnen een 
reëel beleidskader, een gegeven programma confronteren met een gegeven ruimte, 
of een omgeving af te tasten op programmatische en/of morfologische uitdagingen en 
mogelijkheden om zo innovatie kansen te bieden.
 
participatiEf vErmogEn 
Gelieve uw capaciteit op vlak van het organiseren van participatietrajecten of 
gezamenlijke ontwerpprocessen te beschrijven. 

rEfErEntiEs 
Gelieve maximaal 5 referenties mee te geven die de nodige relevante ervaring voor dit 
project aantonen. 

tEamsamEnstElling 
Gelieve de samenstelling van uw ontwerpteam aan te geven, te verduidelijken en te 
motiveren.

In een tweede fase, na een eerste selectieronde, zal via een bestek bijkomend 
gevraagd worden om een beknopte visie op de opdracht, een plan van aanpak en een 
prijsvoorstel.

gelieve voor deze projecten via www.productieflandschap.be of  
http://goo.gl/forms/nHpjnsggnv in te dienen .

ondErHandElingsprocEdurEs MET bEkEndmaking
in twee stappen, voor de projecten dakserre REO/Inagro en Landbouwpark Tuinen van 
Stene.

Voor het project van de dakserre op de REO Veiling door Inagro: 
via een ontwerpenwedstrijd, zie selectiebestek “Project dakserre Inagro”.

Voor het project Landbouwpark Tuinen van Stene:
Selectiecriteria eerste ronde:
- Deskundigheid kandidaat op ruimtelijk en ontwerpmatig vlak, 
- Deskundigheid m.b.t. de specifieke opdracht, landbouwmaterie en landschap, 
- Teamsamenstelling

Indicatieve gunningscriteria tweede ronde:
- Plan van aanpak
- Visienota
- Prijszetting en aanbod voor vaste prijs 

Bij aankondiging, in eerste ronde, worden volgende zaken gevraagd:
- Vakbekwaamheid 
- Algemene ontwerpmatige deskundigheid i.f.v. maatschappelijke meerwaarde 
- Onderzoekend vermogen m.b.t. de projectopdracht  
- Participatief vermogen 
- Referenties (min. 3 - max. 5) 
- Teamsamenstelling 

In een tweede stap, na een eerste selectieronde, zal via een bestek bijkomend gevraagd 
worden om een visie op de opdracht, een plan van aanpak en een prijsvoorstel.

gelieve voor beide projecten via e-tendering in te dienen.

ondErHandElingsprocEdurEs zondEr bEkEndmaking
in twee stappen, voor de projecten De Kijfelaar, Stadslandbouw Maasmechelen en 
Hoeve De Waterkant.

Selectiecriteria eerste ronde:
- deskundigheid kandidaat op ruimtelijk/ontwerpmatig vlak, 
- deskundigheid m.b.t. de specifieke opdracht/landbouwmaterie en landschap, 
- Teamsamenstelling

Indicatieve gunningscriteria tweede ronde:
- Plan van aanpak
- Visienota
- Prijszetting en aanbod voor vaste prijs 

procedure
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pilootprojecten zijn intensieve onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten voor urgente
maatschappelijke vraagstukken of sectoren met nood aan ‘out of the box’-denken.
ze leiden tot innovatieve bouwprojecten die ook effectief gerealiseerd worden. de
pilootprojecten houden bestaande werkwijzen en kaders kritisch tegen het licht.
daarnaast worden wervende beelden en concepten gegenereerd die andere
initiatieven en projecten willen inspireren.

ze maken gebruik van ontwerpend onderzoek dat eerder dan een ideaal maar
onbereikbaar toekomstbeeld de mogelijkheden van een omgeving of uitdaging wil
schetsen. ontwerpend onderzoek heeft de potentie om diverse belanghebbenden en
beleidsdomeinen samen te brengen door middel van beeldmateriaal en discussie.
op deze manier kan de marge van de huidige regelgeving gezocht worden en
knelpunten gedetecteerd, waardoor innovatie mogelijk wordt.

pilootprojecten is een instrument ontwikkeld door het team vlaams bouwmeester
om ontwerp in te schakelen als een beleidsvoorbereidend instrument. vandaag runt
het team vlaams bouwmeester pilootprojecten rond onzichtbare zorg, collectief
wonen, , tijdelijk wonen, kunst en productief landschap. dit telkens met toegepaste 
partners binnen de specifieke beleidsdomeinen. Elk traject pilootprojecten zet telkens in 
op vijf te realiseren projecten die buiten de lijntjes kunnen en durven kleuren. Het team 
vlaams bouwmeester beschouwt de huidige opgezette trajecten als een eerste generatie 
pilootprojecten.

via pilootprojecten productief landschap kan een interessante wisselwerking
ontstaan tussen de primaire sector en het (planologisch) beleid. concrete en
te realiseren projecten kunnen daarbij een testcase zijn om de marges van de
huidige regelgeving op te zoeken en ze via ontwerpend onderzoek te verruimen.
deze methodiek is bottom-up noch top-down, maar een doorgedreven concrete
samenwerking tussen actoren, middenveld en beleid.

dit initiatief beoogt een zoektocht naar innoverende concepten, naar grensverleggende 
projecten die organisatorisch, stedenbouwkundig en architecturaal buiten de bestaande 
kaders en concepten durven te denken. de pilootprojecten willen sector-overschrijdende 
samenwerkingen tussen landbouwer, beleid en maatschappij tot stand brengen om 
ruimtelijke, fysische en bedrijfseconomische processen terug op elkaar af te stemmen. 
ze willen model staan voor gewenste toekomstige ontwikkelingen. de realisatie ervan 
kan bovendien aanleiding geven tot een evaluatie van bestaande beleidsmatige en 
wettelijke kaders. door monitoring en opvolging van het proces, de gerichte inzet van 
middelen en het aanspreken van deskundigheid kan inzicht verworven worden om 
innovatie mogelijk te maken en de slaagkans ervan te vergroten. 

pilootprojectenprojectverloop

fasE 1: stratEgiscHE vErkEnning
(septeMber 2013 ▸ februarI 2014)

Tijdens deze fase werden de ruimtelijke 

potenties in kaart gebracht en het kader 

voor de call voor projecten gecreëerd. Vijf 

werkvelden (herbestemming, schaalsprong, 

kringlopen, water en landbouw, stedelijke 

landbouwparkten) waren hiervan het 

resultaat.

fasE 2: zoEktocHt En sElEctiE 
pilootprojEctEn: EEn call in  
2 fasEn.
(februarI ▸ DeceMber 2014)

De tweede fase startte met een oproep 

naar mogelijke projecten en initiatiefnemers/

opdrachtgevers. Tijdens de oproepfase 

kregen heel wat geïnteresseerden reeds 

begeleiding bij het verder uitwerken van 

hun voorstel. Vervolgens werden uit de 

ingediende voorstellen vijf pilootprojecten 

geselecteerd. 

(DeceMber 2014 ▸ aprIl 2015)

Daarna volgde een call voor 

projectregisseurs. Voor ieder van de 

geselecteerde projecten werd een 

projectregisseur gezocht en aangesteld.

fasE 3: opmaak projEctdEfinitiE  
En -dossiEr
(aprIl 2015 ▸ septeMber 2015)

Per project ging een projectteam 

aan de slag. Dit projectteam werkte 

de projectdefinitie uit en stelde het 

projectdossier samen.

(septeMber 2015 ▸ DeceMber 2015)

Nu volgt een call naar ontwerpers om 

ontwerpend onderzoek uit te voeren en een 

masterplan te ontwikkelen. Vervolgens wordt 

per project een ontwerpteam geselecteerd.

fasE 4: ontwErpEnd ondErzoEk, 
visiEontwikkEling En mastErplan
(DeceMber 2015 ▸ MeI 2016)

Elk ontwerpteam ontwikkelt zijn ontwerpend 

onderzoek voor één van de geselecteerde 

projecten in nauwe samenwerking met het 

projectteam. Op regelmatige basis wordt ook 

teruggekoppeld naar de stuurgroep die het 

hele traject mee opvolgt.

fasE 5: gEdEtaillEErd (arcHitEctuur-)
ontwErp En uitvoEring
(vanaf JunI 2016)

De bereidheid van opdrachtgevers om de 

concepten uit het ontwerpend onderzoek en 

masterplan tot een concrete uitvoering te 

brengen, met behoud van de projectambities 

en ruimtelijke kwaliteiten, is cruciaal in deze 

fase. Het gedetailleerd (architectuur- en/

of inrichtings)ontwerp valt in principe buiten 

de opdracht van de ontwerpteams. De 

stuurgroep en projectcoördinator zullen 

echter een verdere opvolging uitvoeren. Voor 

twee projecten (Landbouwpark Tuinen van 

Stene en Dakserre Inagro/REO Veiling) werd 

reeds de mogelijke vervolgopdracht door het 

ontwerpteam ingebouwd.

2014

0209

2013

1 strategisch verkenningsteam

#1 #2 #4#3 #5

strategische verkenning gedetailleerd  
ontwerp & uitvoering

opmaak
project-
dossiers & 
-definties

zoektocht  
en selectie  
pilootprojecten & 
projectregisseurs

ontwerpend onderzoek 
& masterplan

+

+

+

5 ontwerpteams 5 ontwerpers

5 initiatiefnemers

5 projectregisseurs             + (5) deskundigen

stuurgroep

04

2015

12

2015

06

2016 timing (indicatief)
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stuurgroEp
Stefan Devoldere, wnd. Vlaams Bouwmeester (voorzitter)
Joris Relaes, Administrateur-generaal ILVO
Elke Rogge, ILVO
Elke Vanempten, projectcoördinator PPPL, ILVO & Team Vlaams Bouwmeester 
Tania Hertveld, Team Vlaams Bouwmeester
Ann Pisman, Ruimte Vlaanderen
Christophe Vandevoort, Ruimte Vlaanderen
Suzy Vangansbeke, Departement Landbouw en Visserij
Joachim Declerck, Architecture Workroom Brussels, extern expert

projEctrEgissEurs
Boris Huyghebaert, SumResearch, regie De Kijfelaar 
Filip Buyse, Maat-ontwerpers, regie dakserre REO Veiling
Lode Tanghe, provincie West-Vlaanderen, regie Landbouwpark Tuinen van Stene
Marjolijn Claeys, Voorland, regie Landbouwpark Tuinen van Stene
Sally Lierman, SumResearch, regie Stadslandbouw Maasmechelen
Kirsten Bomans, AnteaGroup, regie Hoeve De Waterkant

initiatiEfnEmErs
Bavo Verwimp, De Kijfelaar 
Mia Demeulemeester, Inagro & Paul Demyttenaere, REO Veiling
Eli Devriendt, Stad Oostende
Johan van den Berg, Gemeente Maasmechelen
Familie Mees

rEdactiE En opmaak
Elke Vanempten, 
ILVO & Team Vlaams Bouwmeester
september 2015

concEpt vormgEving
Jirks De Preter
 
fotografiE
Tim Van de Velde  
(tenzij anders vermeld)
 
lucHtfoto’s 
Digitale versie van de Orthofoto’s, middenschalig, kleur, opname 2012, copyright GDI-
Vlaanderen 
Google 2014

bijkomEndE informatiE
elke.vanempten@ilvo.vlaanderen.be
www.productieflandschap.be

VU: Stefan Devoldere, wnd Vlaams Bouwmeester
Grasmarkt 61, 1000 Brussel

colofon
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“productieve landschappen 
zijn open ruimtes — groot of 
klein, stedelijk of landelijk — 
die zo beheerd worden dat 
ze ecologisch en economisch 
productief worden.”


