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SELECTIEBESLISSING bij de Open Oproep: aanvraag tot 

deelneming 40 | 2020, de projectgebonden selectie voor het project 08: Volledige 

studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en een inrichtingsplan voor 

een onthaalsite voor de rozentuin van het kasteeldomein Coloma en zijn 

omgeving. 

 
 

1 GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE PROCEDURE 
 

1.1 De open oproep editie 40 | 2020 project 08 aanvraag tot deelneming werd uitgeschreven op 

09.07.2020 door de Vlaamse Overheid, voor wie optreedt de Vlaams Bouwmeester, Havenlaan 80 

bus 10 te 1000 Brussel. 

 

1.2 AARD VAN DE OPDRACHT 

 Overheidsopdrachten, diensten: landschapsarchitectuur, diensten van stedenbouw en bouwkundige 

diensten - CPC indeling categorie 12. 

 

1.3 SELECTIE 

 De oproep tot aanvraag tot deelneming om op een lijst van geselecteerde kandidaten te worden 

opgenomen voor uitvoering van diensten inzake landschapsarchitectuur, stedenbouw en 

bouwkunde, gebeurt op grond van artikel 38, § 1, 1°, b) van de wet inzake overheidsopdrachten van 

17 juni 2016. 

 

1.4 BEKENDMAKING 

 Aankondigingsbericht 

 Verzending van de aankondiging naar het Publicatieblad van de Europese Unie op 09.07.2020. 

 

 Publicatiedatum 

 Open Oproep 4008 werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 14.07.2020 

onder nummer 2020/S 134-329959. 

  

 Een infobrochure met per project foto’s van de locatie, de timing, het maximale projectbudget en de 

toegestane honorariumvork is gedurende de periode van aanvraag tot deelneming, toegankelijk op 

www.vlaamsbouwmeester.be. 
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1.5 LIMIETDATUM EN LIMIETUUR VOOR DE INDIENING VAN DE AANVRAGEN TOT DEELNEMING 

 De kandidaten1 dienden uiterlijk op 21.08.2020 om 12.00 uur hun aanvraag tot deelneming in te 

dienen ten aanzien van de Vlaams Bouwmeester, te 1000 Brussel. 

 

 

2 OVERZICHT VAN DE AANVRAGEN TOT DEELNEMING 
 

2.1 UITSLAG VAN DE INDIENING VAN DE AANVRAGEN TOT DEELNEMING  

  

 Voor het project 4008 waren er 11 ontvankelijke aanvragen tot deelneming, De lijst van deze 

ontvankelijke kandidaturen die voor dit project aan de betreffende minimumeisen voldoen, wordt 

toegevoegd als bijlage. 

 

3 UITSLUITINGSGRONDEN EN KWALITATIEVE SELECTIE  
 

3.1  IN TE DIENEN DOCUMENTEN EN INLICHTINGEN 
 Alle op de lijst opgenomen kandidaten hebben de volgende documenten en inlichtingen verschaft: 

  

 1 Documenten in het kader van de uitsluiting en selectie:  

- voor opdrachten vanaf de Europese drempel: een Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument (UEA).  

- voor opdrachten onder de Europese drempel: een impliciete verklaring op erewoord  

 2 Motivatienota  

 3  Een portfolio van de kandidaten aan de selectiecriteria  

 4         De drie relevante referenties per project 

 5 Voor architectuuropdrachten: inschrijving op de lijst van de beroepsorde van architecten (of 

een gelijkaardige beroepsvereniging in de Europese Unie), … 

 

  

 
1 Chronologisch overzicht van de gehanteerde terminologie: 
 1 De kandidaat: de ontwerper die zich kandidaat stelt conform de deelnemingsvoorwaarden, voor één of 

meerdere projecten die via de procedure 'Open Oproep'  aangekondigd werden. 
 2 De ontvankelijke kandidaat:  de kandidaat die minstens drie projecten bij zijn aanvraag tot deelneming voegt.  
 3 De geselecteerde:  de kandidaat die geselecteerd wordt op basis van de selectiecriteria. 
 4 De inschrijver:   de geselecteerde die een offerte indient. 
 5 De voorkeursbieder: de inschrijver die op basis van de gunningscriteria het best geplaatst is en door de 

opdrachtgever eventueel uitgenodigd wordt voor finale onderhandelingen. 
 6 De opdrachtnemer:  de voorkeursbieder aan wie de opdracht toegewezen wordt. 
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3.2       CONTROLE VAN DE UITSLUITINGSGRONDEN EN SELECTIE  
 

3.2.1 Controle UEA  

Voor de inschrijvers werd op basis van het UEA geen reden tot uitsluiting vastgesteld 

 

3.2.2.  Fiscale schulden 

Bij geen enkele inschrijver werden fiscale schulden vastgesteld die tot uitsluiting leiden.  

 

3.2.3.  Sociale schulden 

Bij geen enkele inschrijver werden sociale schulden vastgesteld die tot uitsluiting leiden.  

 

4 PROJECTGEBONDEN SELECTIE: 
4.1. DE PARTIJEN EN HUN VERTEGENWOORDIGING 

4.1.1 De opdrachtgever: 

 Vlaamse overheid, Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), Agentschap Natuur en Bos 

voor wie optreedt Administrateur-Generaal, Marleen Evenepoel. 

 Deze partij hierna, de opdrachtgever genoemd, kiest voor deze opdracht het volgende 

administratieve adres: Agentschap voor Natuur en Bos, VAC Brussel, Herman Teirlinck, Havenlaan 

88 bus 75, 1000 Brussel. 

 

4.1.2 De Vlaams Bouwmeester, Erik Wieërs, voorzitter van de selectiecommissie, met als adres Havenlaan 

80 bus 10 te 1000 Brussel. 

 

4.2. SELECTIECRITERIA   

 Selectie van minimaal drie ontwerpers met het oog op uitnodiging tot indiening van een offerte. Aan 

de hand van de ingediende documenten worden volgende selectiecriteria onderzocht en getoetst 

aan de ambities van de opdrachtgever: 

 

Geschiktheid om beroepsactiviteit uit te oefenen 

 Voor architectuuropdrachten moeten de kandidaten de inschrijving op de lijst van de beroepsorde 

van architecten (of een gelijkaardige beroepsvereniging in de Europese Unie) aantonen. 

  

Technische en beroepsbekwaamheid 

 Vervolgens wordt de technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van onderstaande 

selectiecriteria getoetst: 

 

 1 de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht, 

 2 de vakbekwaamheid, 

 3 de relevante ervaring. 
  

4.3 DE SELECTIE 

 De selectie van de ontwerpers vond plaats op 18.01.2021. 

 De opdrachtgever, vertegenwoordigd door:  

- Bart Van Camp (Agentschap voor Natuur en Bos) 
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- Wim De Maeyer (Agentschap voor Natuur en Bos) 

- Wouter Vanlerberghe (Agentschap voor Natuur en Bos) 

- Marcel Vossen (Natuurinvest) 

- Toon De Floor (Het Facilitair Bedrijf) 

 

  selecteerde op advies van de Vlaams Bouwmeester volgende ontwerpers : 

 1 Tijdelijke vereniging BuroLandschap, De Gouden Liniaal Architecten bvba 
- BuroLandschap, Jasper Goffin 

Hasseltsesteenweg 553, 3700 Tongeren, België 

+32 479 54 90 09 / sebastiaan@burolandschap.be 

ondernemingsnummer: BE 884797871 

 

- De Gouden Liniaal Architecten bvba, Raf Snoekx 

Bochtlaan 13, 3600 Genk, België 

+32 89 50 35 00 / +32 479 95 01 12 / raf@degoudenliniaal.be 

ondernemingsnummer: BE 0879269960 

 

 2 Tijdelijke vereniging Tijd en Vlijt bvba, Fabulism 
- Tijd en Vlijt bvba, Jan Minne 

Vorstsesteenweg, 1060 Brussel, België 

+32 497 99 26 46 / +32 497 99 26 46 / iyo@skynet.be 

ondernemingsnummer: BE 0455772118 

 

- Fabulism, Mirko Andolina 

Lobeckstrasse 30-35, 10969 Berlin, Germany 

+49 030 5770 63493 / +49 015 7574 96268 / info@fabulismoffice.com 

ondernemingsnummer: DE 322295959 

 

 3 Tijdelijke vereniging Erik Dhont, Felt architectuur & design, Maat-ontwerper 
- Erik Dhont 

Varkensmarkt  30, 1000 Brussel, België 

+32 2 219 19 02 / info@erikdhont.com 

ondernemingsnummer: BE 0476823294 

 

- Felt architectuur & design, Karel Verstraeten 

Forelstraat 55b, 9000 Gent, België 

+32 486 79 50 92 / info@felt.works 

ondernemingsnummer: BE 0526980115 

 

- Maat-ontwerpers, Esther Jacobs 

Forelstraat 55b, 9000 Gent, België 

+32 9 398 10 62 / +32 483 01 28 13 / info@maatontwerpers.be 

ondernemingsnummer: BE 0820613862 

 

mailto:sebastiaan@burolandschap.be
mailto:raf@degoudenliniaal.be
mailto:iyo@skynet.be
mailto:info@fabulismoffice.com
mailto:info@erikdhont.com
mailto:info@felt.works
mailto:info@maatontwerpers.be
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 4 Tijdelijke vereniging Forest, OD205 
- Forest, Pieter Foré 

Klikhoutestraat, 7, 9890 Dikkelvenne, België 

+32 9 311 50 30 / +32 486 87 99 09 / info@forest-landschap.be 

ondernemingsnummer: BE 0844228909 

 

- OD205, Ralf Hottenträger 

Schiehavenkade, 158, 3024EZ Rotterdam, Nederland 

+31 103 03 12 77 / mail@od205.nl 

ondernemingsnummer: NL 850958222 B01 

 

4.4 MOTIVERING 

Voor de geselecteerden geldt dat hun kwaliteiten conform de gehanteerde selectiecriteria aansluiten 

bij de verwachtingen en uitgangspunten van de opdrachtgever vervat in de projectdefinitie. Omwille 

van de volgende redenen beantwoorden de volgende ontwerpers in het licht van de selectiecriteria 

het meest aan de verwachtingen en uitgangspunten van de opdrachtgever: 

 

 1 Tijdelijke vereniging BuroLandschap, De Gouden Liniaal Architecten bvba 
 Selectiecriterium 1: de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de 

ontwerpopdracht. 
Voor het kasteeldomein Coloma dient BuroLandschap een unieke kandidatuur in samen met het 

architectenbureau De Goude Liniaal Architecten bvba. Ze versterken het ontwerpteam in 

onderaanneming met Koen Vanmechelen (kunstenaar) en Util (studiebureau stabiliteit). 

BuroLandschap zal de coördinerende rol op zich nemen. BuroLandschap heeft ervaring met de 

opmaak van masterplannen en inrichtingsplannen binnen een historisch kader en op een gelijkaardig 

schaalniveau. In hun portofolio zitten verschillende gerealiseerde referenties van projecten met een 

projectgebied van meer dan 10 hectare en vaak in combinatie met de aanwezigheid van belangrijke 

erfgoedkundige waarden. Met Koen Vanmechelen een Belgische en hedendaagse kunstenaar, heeft 

BuroLandschap nauw samengewerkt voor het project Labiomista in Genk, één van hun referenties 

voor deze kandidatuur. Het ontwerpteam wil een nieuwe, ambitieuze en aantrekkelijke toekomstvisie 

uitwerken voor de rozentuin, het Kasteeldomein én zijn omgeving. De opdrachtgever is erg benieuwd 

naar de inbreng en de artistieke visie van Koen Vanmechelen. De samenwerking verenigt expertise 

in stedenbouw, masterplanning, landschapsontwerp, ontwerp en uitvoering van architectuur en 

publieke ruimte. Voor de opdrachtgever is het essentieel dat de verschillende disciplines van bij 

aanvang bij het proces betrokken worden, zodat een geïntegreerd ontwerpproces tot stand kan 

komen met een compact en wendbaar team. 

 

 In de motivatietekst voor zijn kandidatuur stelt het ontwerpteam: “Coloma is een toeristische site met 

een enorme potentie om bezoekers aan te trekken tot het domein. Hierbij is het groene karakter en 

de bijbehorende rozentuin de grote troef. Door het ontwikkelen van een ambitieuze toekomstvisie zal 

het aantal bezoekers toenemen en zal het noodzakelijk zijn om deze stroom van bezoekers op 

optimale wijze te sturen zodat er niet wordt ingeboet aan de beleving van het domein. Daartegenover 

staat dat het beheer van dergelijke domeinen zeer arbeidsintensief is. In tijden van besparingen kan 

het moeilijk zijn om het beheer van dit domein op het gewenste niveau te houden. Er moet bekeken 

mailto:info@forest-landschap.be
mailto:mail@od205.nl
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worden op welke manier de beheerintensiteit verminderd kan worden zonder in te boeten op 

beeldkwaliteit. BuroLandschap is ervan overtuigd dat op bepaalde plaatsen kan overgeschakeld 

worden naar een meer extensief, natuurgericht beheer zodat de intensief beheerde zones als de 

rozentuin en zijn collectie in de toekomst blijvend en op duurzame wijze onderhouden kunnen 

worden.” 

 

Het ontwerpteam onderschrijft hiermee de uitdagingen waar Coloma voor staat. Zowel uit de 

motivatietekst als uit de referenties, in relatie tot de kandidatuur voor deze opdracht, blijkt dat dit 

ontwerpteam ervaring heeft in multidisciplinair onderzoek. De referentieprojecten, in relatie tot de 

kandidatuur voor deze opdracht, tonen aan dat het ontwerpteam ervaring heeft in het begeleiden van 

grotere transformatieprocessen. Het team heeft ervaring in zowel het ontwerpen als uitvoeren van 

kleinschalige projecten als het ontwerpen van grootschaligere projecten voor zowel particuliere als 

publieke projecten en opdrachtgevers. De visie, die aansluit bij de ambities van de opdrachtgever, 

de technische en ontwerpmatige expertise en de artistieke expertise van dit complementaire 

ontwerpteam, in het werk van Koen Vanmechelen staat culturele en biologische diversiteit centraal, 

maakt dat de opdrachtgever erg benieuwd is naar hoe dit team verder zal nadenken over 

voorliggende opdracht. 

 

 Selectiecriterium 2: de vakbekwaamheid. 
BuroLandschap is een jong ontwerp- en studiebureau voor diverse omgevingsprojecten gevestigd 

in Tongeren. Met een deskundig team van landschapsontwerpers, een geograaf, een bouwkundig 

ingenieur en stedenbouwkundigen van verschillende nationaliteiten is BuroLandschap ondertussen 

nationaal actief. BuroLandschap heeft ervaring in ontwerp en uitvoering van publieke ruimte in 

stedelijke context, beschermde erfgoedsites en grotere open ruimte projecten in landschappelijke 

context. Daarnaast is er ook een sterke expertise uitgebouwd op het vlak van masterplanning en 

visievorming. BuroLandschap is in 2014 opgericht door Pieter Daenen, en bouwt verder op de 

expertise die reeds gedurende meer dan 10 jaar is opgebouwd bij tuinaannemings- en 

ontwerpbureau Tuinen Daenen. Pieter Daenen nam in 2007 Tuinen Daenen over van zijn vader, een 

bedrijf gespecialiseerd in particulier tuinontwerp en tuinaanleg. Tuinen Daenen heeft verschillende 

tuinen aangelegd en onderhouden op historische kasteeldomeinen in Haspengouw. Tuinen Daenen 

is bijvoorbeeld betrokken bij het collectiebeheer in de tuinen van Alden Biesen en het kasteel van 

Hex en heeft expertise opgebouwd op het vlak van rozen, o.a. in samenwerking met Lens rozen. 

 

 De Gouden Liniaal Architecten bvba is een multidisciplinair ontwerpbureau voor architectuur en 

stedenbouw en realiseert projecten in zowel de publieke als private sector. Sinds haar oprichting in 

2006 heeft De Gouden Liniaal gewerkt aan meer dan 275 projecten van uiteenlopende schaal, 

programma en budget: particuliere en collectieve woningen, scholen, kantoren, publieke -en culturele 

gebouwen, stadsontwerp en ruimtelijke planning. Zaakvoerders zijn Raf Snoekx (1976), architect-

ruimtelijk planner en Jan Thys (1975), architect-ruimtelijk planner. De Gouden Liniaal Architecten 

bestaat uit een team van 9 architecten (- planologen) en kan zich beroepen op de expertise van een 

breed netwerk van externe deskundigen op gebied van stabiliteit, technieken, energie, veiligheid, 

infrastructuur, mobiliteit, landschap, grafische vormgeving en projectmanagement. De Gouden 

Liniaal Architecten hanteert een ontwerpmethodiek die vertrekt vanuit het zorgvuldig omgaan met de 

omgeving en het vakmanschap van het bouwen. De Gouden Liniaal Architecten is zich bewust van 
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de voortdurend verschuivende maatschappelijke realiteit en ze aanvaarden de rol die de architect en 

stedenbouwkundige hierin is toebedeeld. In tijden waarin de illusie van overvloed en onuitputtelijkheid 

hardnekkig lijkt te overleven, deinzen ze terug voor elke vorm van verspilling: van ruimte, energie, 

grondstoffen en tijd.  

 

 Het team is van bij de aanvang goed samengesteld om deze opdracht uit te voeren en omvat naast 

De Goude Liniaal Architecten bvba (architectuur en stedenbouw) ook BuroLandschap 

(landschapsarchitectuur), Koen Vanmechelen (artistieke toets), Util (studiebureau stabiliteit). De 

verschillende partners hebben reeds eerder samengewerkt.  

 
 Selectiecriterium 3: de relevante ervaring. 
 Het team stelt een aantal referenties voor die zeer relevant zijn voor deze opdracht: 

 LaBiomista, Genk: Herbestemming zoo- en mijnsite Zwartberg, Genk. 
 Het betreft een herbestemming van de zoo- en mijnsite Zwartberg te Genk tot een 24 hectare groot 

park met openluchtexpositie. De samenwerking tussen kunstenaar Koen Vanmechelen, Stad Genk 

en Burolandschap geeft een gedeelde visie over het potentieel van identiteit & diversiteit op 

verschillende manieren vorm. LABIOMISTA is een permanent en evoluerend landschap (en 

kunstwerk) dat je uitnodigt, uitdaagt en inspireert. Ontwerper: BuroLandschap / Partners: Koen 

Vanmechelen en Mario Botta Architects / Opdrachtgever: Stad Genk / Locatie: Genk / Periode: 2016 

-2019 / Status: gerealiseerd 

 Masterplan natuurlijk Bokrijk te Genk. 
 Het Masterplan natuurlijk Bokrijk stelt als doel de coherentie van deze groene basis te verhogen om 

zo de leesbaarheid en beleving van Bokrijk te verbeteren. Het Masterplan wil Bokrijk – dat 

overwegend in zichzelf gekeerd is – een karaktervolle en aantrekkelijke openheid geven naar de 

omgeving en simultaan een actieve rol spelen in het optimaliseren van natuurverbindingen in Midden 

Limburg. Ontwerper: BuroLandschap / Partner: Atelier Ensemble / Opdrachtgever: Gouverneur 

Roppesingel 83, 3500 Hasselt / Locatie: Domein Bokrijk, Genk / Periode: 2018 / Status: Concept. 

 Omgevingsinrichting Rentmeesterij Alden Biesen te Bilzen. 
 De Rentmeesterij, ingebed in een glooiend Haspengouws landschap met zijn typische 

hoogstamboomgaarden, is onderdeel van het grotere domein van de landcommanderij van Alden 

Biesen. Het ontwerp is hierdoor gerealiseerd in nauwe betrokkenheid met Onroerend Erfgoed en 

Agentschap Natuur en Bos. De Rentmeesterij en haar directe omgeving, als geïntegreerd onderdeel 

van de historische aanleg van het rentmeester woningcomplex en het landcommanderijcomplex, zijn 

beschermd als monument. Bij het ontwerp werden de erfgoedelementen van de site maximaal 

behouden. Ontwerper: BuroLandschap / Partners: PCP-architects / Opdrachtgever: Vestio: 

Havermarkt 22, 3500 Hasselt en LRM: Kempische Steenweg 311, 3500 Hasselt / Locatie: Bilzen / 

Periode: 2018 / Status: Gerealiseerd. 

 

 

 2 Tijdelijke vereniging Tijd en Vlijt bvba, Fabulism 
 Selectiecriterium 1: de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de 

ontwerpopdracht. 
 Voor het project Coloma presenteert dit ontwerpteam een tijdelijke vereniging van twee jong en 

internationale profielen die elkaar aanvullen: Tijd en Vlijt bvba (tuin- en landschapsontwerper) en 
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Fabulism (architectuur, landschap en stedenbouw). Beide bureaus ontmoeten elkaar op het kruispunt 

van verbeelding, natuur, architectuur en interactie. Zo wordt de lezing, het begrip van de plek en de 

botanische expertise van Tijd en Vlijt bvba (Jan Minne) uitgedaagd en versterkt met de kritische 

lezing en sparingpartner Fabulism. ‘”Als een tuin in de loop der jaren is gevormd, is het met meerdere 

lagen en verschillende gezichtspunten dat diepe betekenis en rijkdom wordt bereikt.” De 

samenwerking tussen Tijd en Vlijt bvba en Fabulism verenigt expertise in stedenbouw, landschap, 

ontwerp en uitvoering van architectuur en publieke ruimte. Voor de opdrachtgever is het essentieel 

dat de verschillende disciplines van bij aanvang bij het proces betrokken worden. 

 

 In de motivatietekst voor zijn kandidatuur stelt het ontwerpteam: “Het perfecte park moet niets minder 

dan het hele universum omsluiten. Dit is het fundament waarop wij COLOMA willen transformeren 

tot het Rozenpark voor meerdere generaties. Daarom juichen we de verregaande ambitie van het 

Agentschap voor Natuur en Bos, die we in de projectdefinitie lazen, toe. Het is binnen dit 

enthousiasme dat het samenwerkingsverband tussen Fabulism en Tijd & Vlijt zich aandient als 

ontwerpers voor dit project. Dit team brengt expertise samen inzake socioculturele projecten en 

landschapsontwerp, essentieel voor deze opdracht. Een gevarieerd rozenpark met een unieke 

toekomstvisie ontwikkelen, open voor de tijdsgeest met nieuwe inzichten en ontwikkelingen. 

Deelruimtes voelbaar maken, de seizoenen zichtbaar en tastbaar. Een gelaagd proces waarbij 

dynamiek, diversiteit, mensgerichtheid, natuurgerichtheid, milieugerichtheid, organisatiegerichtheid, 

zintuiglijkheid en esthetiek hand in hand zullen moeten gaan. Daar willen we maar al te graag samen 

aan bouwen.” 

 

 Het ontwerpteam onderschrijft hiermee de uitdagingen waar Coloma voor staat en kan niet wachten 

om hier mee aan de slag te gaan. In zijn motivatie schuift het team een aantal interessante ambities 

naar voor die goed aansluiten bij de ambitie van de opdrachtgever. Zo ambieert het ontwerpteam 

een unieke toekomstvisie, waar deelruimtes voelbaar zijn en de seizoenen zichtbaar en tastbaar zijn. 

Dit kan enkel bekomen worden door het voeren van een intensief en gelaagd proces waarbij 

dynamiek, diversiteit, mensgerichtheid, natuurgerichtheid, milieugerichtheid, organisatiegerichtheid, 

zintuiglijkheid en esthetiek hand in hand moeten gaan. Zowel uit de motivatietekst als uit de 

referenties, in relatie tot de kandidatuur voor deze opdracht, blijkt dat dit jonge en ambitieuze 

ontwerpteam ervaring heeft in multidisciplinair onderzoek en het begeleiden van 

transformatieprocessen. Het team stelt terecht dat landschap, gebouwen en rozencollectie met 

elkaar verbonden zijn. Dé uitdaging is het uitwerken van een evenwichtige totaalvisie die de hoge 

verwachtingen van de opdrachtgever verzoent met een aantal intelligente en subtiele ingrepen, het 

gaat immers om bijzonder erfgoed. Door de bijzondere ervaringen en referentieprojecten van dit 

enthousiaste team kan men een eigenzinnig concept verwachten. De opdrachtgever is dan ook 

benieuwd hoe dit jonge en gedreven ontwerpteam verder zal nadenken over voorliggende opdracht. 

 

 Selectiecriterium 2: de vakbekwaamheid. 
 Tijd & Vlijt bvba: Jan Minne werkte van 1990 tot 2000 als Grafisch Designer en modeontwerper. Hij 

vestigde zich vanaf 2005 hij als tuin- en landschapsontwerper in Brussel. Via reizen ontwikkelde hij 

een grote passie voor de enorme rijkdom aan planten die hij er zowel in de natuur als in botanische 

collecties en tuinen ontdekte. Als autodidact bouwde hij zo een grote kennis op van de botanica en 

de geschiedenis van tuinen en tuinarchitectuur. De nieuwe rechtsfaculteit van de Universiteit Hasselt 
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was een eerste overheidsopdracht in samenwerking met Noa architecten, met wie hij regelmatig 

samenwerkt. Daarnaast werkte hij samen met Noa aan Texture in Kortrijk en verschillende andere 

opdrachten. Hij werkte mee met Ono Architecten aan de heraanleg van het nieuwe gemeenteplein 

in Diksmuide, één van de referenties voor deze kandidatuur. Jan Minne  is ervan overtuigd dat 

architecturale materiaalkeuzes en plantenkeuzes nooit los van elkaar staan. “Groen is ook licht en 

ruimte, met een extra, levende tijdsdimensie. Een tuin moet een ervaring zijn, geen ingekaderd 

plaatje. Een geheel dat de bezoekers en bewoners zich kunnen toe-eigenen met het gevoel: dit is 

onze tuin.” Voor Jan Minne is elke tuin een landschap van interactie. Of het nu om een kleine privétuin 

of een grote publieke ruimte gaat. Buiten communiceert met binnen, de groene ruimte met de stad 

of de ruimere omgeving eromheen. En elk hoekje, elke plant interageert met het geheel. Centraal 

hieraan staat zijn grote aandacht voor de architecturale en plastische aanwezigheid van planten. 

Licht, tactiliteit, geuren en uiteraard alle mogelijke seizoenskleuren zijn even belangrijke 

bouwelementen. Het zijn plekken die verwonderen, aanspreken en uitnodigen. 
 

 Fabulism, opgericht in 2018 door Giulia Pozzi en Mirko Andolina, is een experimenteel 

ontwerpbureau gevestigd in Berlijn dat opereert op het snijvlak van architectuur, landschap en 

stedenbouw. Mirko Andolina (Milaan, 1987) studeerde aan de Politecnico van Milaan, waar hij cum 

laude afstudeerde op een proefschrift ontwikkeld in samenwerking met Harvard University Graduate 

School of Design. Het onderzoek werd bekroond en ook tentoongesteld op VIII International Biennal 

of Landscape Architecture in Barcelona. Hij publiceerde Hologramatic Territory en was co-redacteur 

van het boek Loaded Void. Stadstheorie sinds 1956. Falling Modernism and Arising Landscape 

Urbanism, Maggioli Publ, 2013. Nadat hij onderwijsassistent was geweest bij Politecnico in Milaan, 

werkte hij bij het architectenbureau Stefano Boeri Architetti in Milaan en bij het landschapsbureau 

Topotek1 en Man Made Land in Berlijn. Giulia Pozzi (Bologna, 1987) studeerde architectuur aan de 

Faculteit Architectuur in Ferrara (FAF) en aan de Koninklijke Deense Academie voor Schone Kunsten 

in Kopenhagen (KADK). Afgestudeerd met onderscheiding in 2012 met het proefschrift A-live: 

landbouwlandschap om de waarde van het milieu te vergroten, geselecteerd voor de editie 2013 van 

Archiprix Italia. Ze gaf les als onderwijsassistent aan de Faculteit Architectuur in Ferrara. In 2013 

ontving ze de eerste prijs voor Europan 12 Kristinehamn, in team met INOUT architettura. Sinds 2014 

werkte ze bij het internationale landschapsarchitectenbureau Topotek1 in Berlijn, als projectmanager 

van projecten in Europa en Rusland bij STRELKA KB en in het Midden-Oosten voor het Jerusalem 

Gateway-project. De kantoorvisie is gebaseerd op de productieve rol van landschap bij het creëren 

van landschaps- en sociale ruimtes. Hun ontwerpen ‘passen zich aan’ en ‘reageren’ op klimaat- en 

sociale veranderingen, altijd rekening houdend met de lokale context en zijn geschiedenis. Fabulisme 

houdt zich bezig met architectuur die ze ‘loslaten’ op het landschap en de stedelijke ruimte. Ze 

onderzoeken nieuwe toepassingen van architectuur en ecologie om de ervaringen van de burgers in 

het dagelijks leven te verbeteren. Fabulism is een van de winnaars van de NewItalianblood-prijs 2018 

(top 10 van Italiaanse architectenbureaus onder de 36 jaar) en is onlangs geselecteerd voor het 

project ‘Milano Versus’ voor het Milan Urban Centre van de Triënnale in Milaan. 

 

 Het voorgestelde teamverband bevat op dit moment de nodige competenties voor deze opdracht. 

Het ontwerpteam wenst gedurende de offertefase, op basis van een gedetailleerde lezing van de 

opgave, eventuele bijkomende partners en adviesbureaus aan te stellen. De opdrachtgever is 

benieuwd naar eventuele versterking van het team. 
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 Selectiecriterium 3: de relevante ervaring.  
 Het team stelt een aantal referenties voor die zeer relevant zijn voor deze opdracht: 

 Moore Hall Walled Garden, County Mayo, Ireland 
 Een potager van een oud Iers Kasteel Omgevormd tot publiek park. Ontwerper: Tijd & Vlijt bvba / 

Partners: Aidan Conway / Opdrachtgever: Count Mayo, Ireland / Oppervlakte: 8000 m2 / Periode: 

2017 / Status: in ontwikkeling. 

 Stadhuis Diksmuide, Gemeente Diksmuide, Belgium 
 Aanleg van het gemeenteplein. Ontwerper: Tijd & Vlijt bvba / Partners: ONO architecten / 

Opdrachtgever: Gemeente Diksmuide / Oppervlakte: 550 m2 / Periode: 2018 / Status: voltooid. 

 Babyn Yar Holocaust Memorial Center, Kiev, Ukraine 
 Het project gaat uit van de interpretatie van de landschappelijke lagen. Het landschap van Babyn Yar 

is het resultaat van een proces van accumulatie en modificatie. In het voorstel versmelten cultuur, 

geschiedenis, bevolking, landschap en topografie tot één geheel. Het creëert de eigenheid van het 

gebied, de verschillende lagen vloeien samen tot één ervaring. Ontwerper: Fabulism / Partners: 

Richter Musikowski Architekten en ARUP / Locatie: Kiev -Oekraïne / Periode: 2019 / Status: 

competitie, finalist, in ontwikkeling, 

 

 

 3 Tijdelijke Vereniging Erik Dhont, Felt architectuur & design, Maat-ontwerper 
 Selectiecriterium 1: de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de 

ontwerpopdracht. 
 Voor deze ontwerpopdracht slaan drie enthousiaste en ambitieuze ontwerpbureau’s de handen in 

elkaar. MAAT ontwerpers (ruimtelijk onderzoek en ontwerp), Erik Dhont Landscape architects 

(onderzoek, landschapsarchitect, groenbeheer) en FELT architecture & design (scenografie, 

architectuur en design) combineren hun complementaire ervaringen in een tijdelijke vereniging. We 

streven hierbij naar een geïntegreerde aanpak waarbij, vanaf de eerste pennenstreek, een 

interessante kruisbestuiving ontstaat tussen de verschillende disciplines. Voor de opdrachtgever is 

het essentieel dat de verschillende disciplines van bij aanvang bij het proces betrokken worden. De 

referentie-projecten van het ontwerpteam laten de brede multidisciplinariteit van dit trio zien en tonen 

aan dat de bureaus op meerdere vlakken affiniteit hebben met deze opdracht. 

 

 In de motivatietekst voor zijn kandidatuur stelt het team: “MAAT ontwerpers, Erik Dhont Landscape 

architects en FELT architecture and design streven naar een geïntegreerde aanpak waarbij, vanaf 

de eerste pennenstreek, een interessante kruisbestuiving ontstaat tussen de verschillende 

disciplines. Dit moet resulteren in: - een kasteelsite die zich optimaal verankert in de ruimtelijke 

context op macro- en microschaal (groene gordel vs. dorp) en feilloos aantakt op de verschillende 

landschappelijke structuren rondom, - een innovatieve en boeiende bezoekerservaring opgebouwd 

rond de unieke troeven van de site aangevuld met een attractieve nieuwe infrastructuur ontwikkeld 

vanuit een heldere scenografische visie, - een state-of-the-art rozentuin die de bestaande collectie 

verheft door middel van een nieuw eigentijds ontwerp voor de tuin en de groenstructuren rondom.” 

 

 Met deze eerste analyse heeft het ontwerpteam een aantal belangrijke thema’s naar voor geschoven 

die erg goed aansluiten bij de ambitie van de opdrachtgever. Het Colomapark is één van de vele 
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kasteeldomeinen in de Brusselse rand met een bijzonder en specifiek karakter. Het is de ambitie van 

het ontwerpteam om de site van onder het stof te halen en te herprofileren als unieke en 

hedendaagse ervaring. Ze zien de rozentuin daarbij als centraal element dat door middel van een 

vernieuwde scenografie de (internationale) identiteit versterkt. Ook de centrale ligging in het dorp en 

de historisch sterke landschapsstructuur wordt als grote opportuniteiten naar voor geschoven voor 

een innovatief en voorbeeldige transformatie van het kasteeldomein. Het ontwerpteam schuift een 

aantal interessante ambities naar voor: een leesbare landschapsstructuur met heldere driedeling: de 

dorpsboomgaard, het kasteel en de rozen-kouter, een herkenbare en unieke visuele identiteit die 

zorgt voor coherentie en leesbaarheid in functie van een intuïtieve routing en een gelaagde doch 

toegankelijk publieksbemiddeling, een toeristische attractiepool, niet als een enclave op zichzelf, wel 

als een open en ingebed park in relatie tot de dorpskern (de site integreren in haar directe en 

regionale omgeving), een dialoog en participatie met gebruikers, beheerders, stakeholders en 

omwonenden, een plek met maatschappelijke meerwaarde: op verschillende schalen (park en de 

tuin , sleutelpositie in het dorp en connectie met de wijdere omgeving en netwerken). Met deze 

motivatie, ambities  en referenties, in relatie tot de kandidatuur voor deze opdracht, kan men van het 

ontwerpteam een voorstel verwachten waarbij de kwaliteit van het bestaande en de nieuwe ingrepen 

tot een sterk en helder geheel worden gesmeed. De opdrachtgever is dan ook erg benieuwd naar 

het voorstel van dit team. 

 

 Selectiecriterium 2: de vakbekwaamheid. 
 MAAT ONTWERPERS is een ontwerpteam gevestigd in Gent en telt een achttal medewerkers onder 

leiding van Filip Buyse. Naast de diverse samenwerkingen met andere ontwerp- en studiebureaus, 

zet Maat-ontwerpers ook gericht kennis in van een opgebouwd experten-netwerk van academici en 

onderzoekers. In deze opdracht nemen zij de rol op als expert stedenbouw en participatie om op 

zoek gaan naar de noodzakelijke maatschappelijke meerwaarde. Vanuit hun ervaringen met de 

bouwmeesterscans zijn ze gewoon om op zoek te gaan naar ruimtelijke opportuniteiten die 

perspectief geven aan kleine agglomeraties. Hierbij zijn ze erg bedreven in het opzetten van 

participatie trajecten met het oog op meer draagvlak. Men gaat allianties aan met lokale besturen en 

betrekt van bij aanvang bewoners en andere stakeholders in de totstandkoming van 

planningsinstrumenten. Binnen het team zijn zullen zij de grensoverschrijdende uitdagingen 

blootleggen en voorstellen doen om het masterplan als katalysator te zien voor een duurzame 

ontwikkeling van Sint-Pieters-Leeuw. Volgende thema’s zullen verder worden uitgediept: Mobiliteit 

als oriënterend principe rond en naar het park; de rol van de fietser, openbaar vervoer en de wagen 

wordt op punt gesteld. Dorpsdynamiek: het park als kans om het dorp levendig en aantrekkelijk te 

houden. Grote(re) landschappelijke structuren (water, groen, ...) als leidraad en connectie met de 

omgeving. Culturele meerwaarde voor alle soorten bezoekers en gebruikers, door te onderzoeken 

waar en hoe bijkomend programma van tel kan zijn binnen het masterplan. 

 

 FELT architectuur & design werd in 2014 opgericht door Jasper Stevens en Karel Verstraeten. De 

samenwerking kwam tot stand na hun project ‘Behind The Curtain’ waarmee ze de Interieur Award 

wonnen op de Biënnale in Kortrijk. In hetzelfde jaar wonnen ze een Open Oproep voor de bouw van 

een lagere school in Kortemark. In de jaren nadien realiseerde FELT scenografieën voor het MAS 

en Museum M en werd het bureau geselecteerd voor de architectenpool van AG Vespa. Recent won 

FELT i.s.m. aNNo de wedstrijd voor de herbestemming van het Stadhuis Leuven. Karel Verstraeten 
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(1985) studeerde als ir. architect aan de universiteit van Gent. Hij werkte onder andere als 

projectarchitect voor 51N4E in Brussel. In 2010 won hij de Meesterproef van de Vlaams 

Bouwmeester, een architectuurwedstrijd voor jonge talentvolle ontwerpers. Jasper Stevens (1985) 

studeerde als ir. architect aan de universiteit van Gent en aan de Universidad Politecnica in Valencia. 

Hij werkte voor Wiel Arets in Amsterdam en 360 architecten in Gent. Sinds 2012 werkt hij als 

zelfstandig architect en vormgever. In 2014 behaalde hij een Postgraduaat in Productdesign aan de 

Universiteit van Leuven. Het bureau heeft momenteel een bezetting van 5 medewerkers en is 

werkzaam in een breed veld gaande van productdesign tot stedenbouwkundige ontwerpen. Alle 

projecten gaan uit van een kritische lezing van de opgave, een sterk concept, een open 

ontwerpproces en doorgedreven kwaliteit van uitvoering. FELT architecture & design is een veelzijdig 

ontwerpcollectief dat opereert op het snijvlak tussen architectuur en design en hierbij reeds een ruime 

ervaring heeft opgebouwd in overheidsopdrachten zowel in zake publieke bouwprogramma’s 

(scholen, bezoekerscentra, musea, …) als wat betreft scenografie en meubelontwerp (Museum M, 

MAS, Maniera, …). Anders dan klassieke scenografen of productiehuizen voor tentoonstellingen 

kunnen ze zich beroepen op een diepgaander begrip van de ruimtelijke context en hanteren ze een 

meer multidisciplinaire aanpak waarbij architectuur, scenografie en landschapsontwerp niet als op 

zichzelf staande vraagstukken worden benaderd. Hun aandacht gaat hierbij steeds naar de ervaring 

en de intuïtieve leesbaarheid van de ruimte zelf in functie van een rijke beleving en een vlotte routing. 

Aan de hand van ‘customer-journeys’ en ‘touch-point analysis’ wordt de bezoekerservaring in kaart 

gebracht en hertekend met als doel te komen tot een infrastructuur op maat. 

 

 Erik Dhont is een landschapsarchitect gevestigd in Brussel. Hij startte zijn eigen praktijk in 1989, 

waarna hij tal van grootschalige particuliere en openbare projecten in Europa en het buitenland 

ontwierp. In 1997 ontwierp hij een park voor modeontwerper Dries Van Noten. In 2003 startte hij met 

de tuin van baron en barones Guy Ullens de Schooten. In 2014 ontwierp hij de tuin van Musée 

Picasso in Parijs naar aanleiding van de heropening. Zijn portfolio omvat vele projecten met tuinen, 

boerenerven, stedelijke ontwikkeling en landschapsrestauraties in zowel België als in het buitenland, 

met opdrachten in Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Californië en op de Azoren. Tijdens zijn carrière 

werkte hij samen met gerenommeerde architecten, designers en vakmannen. Erik Dhont werkt met 

een multidisciplinair team van landschapsarchitecten en architecten. Ze hebben ervaring in het 

restaureren en revitaliseren van tuinen en landschappen met betrekking tot geschiedenis en erfgoed. 

Deze specifieke expertise komt voort uit de voltooiing van verschillende projecten waarin het verleden 

een belangrijke rol speelt. Vanuit deze ervaringen legt Erik Dhont Landscape architects voor deze 

opdracht de nadruk op ‘het landschap’ en ‘de roos’ als levend erfgoed. Ze hebben een grote affiniteit 

met rozen en hebben de gerenommeerde rozenkweker Louis Lens persoonlijk gekend. Ze tonen zich 

ambitieus ten aanzien van een eventueel gefaseerde heraanleg waar ze specifiek aandacht willen 

besteden aan budgetbeheer en een beheer vriendelijke aanpak. 

 

 Het ontwerpteam is van bij de aanvang uitstekend samengesteld om deze opdracht uit te voeren en 

omvat MAAT Ontwerpers (Filip Buyse: projectleider en vennoot zal instaan voor het ruimtelijk 

onderzoek en ontwerp), FELT architecture & design (Jasper Stevens: projectleider en vennoot zal 

instaan voor scenografie, architectuur en design) en ERIK DHONT Landscape Architects (Eric Dhont: 

projectleider  en vennoot zal instaan voor het landschappelijk onderzoek en ontwerp). 
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 Selectiecriterium 3: de relevante ervaring. 
 Het bureau stelt een aantal referenties voor die zeer relevant zijn voor deze opdracht: 

 Herinrichten rozentuin, Dilbeek, Erik Dhont Landscape Architects: De herinrichting en 

structurering van deze tuin grijpt terug naar de therapeutische waarde van tuinieren. Omringd door 

heggen, is het perceel in vieren verdeeld: de kleine voortuin, het huis en de onmiddellijke omgeving, 

een lange strook en de moestuin. Relevantie: ervaring met rozen en rozentuinen en herinrichten en 

structureren van een tuin. 

 Onthaal en bookshop Museum M, Leuven, FELT: Zeven jaar na de opening van museum M, wordt 

het onthaal, de ‘lounge’, de uitleenbalies, kinderhoek en bookshop opnieuw ingericht. Elk volume 

biedt plaats aan één deel van het gevraagde programma, en krijgt een duidelijk herkenbare vorm en 

kleur mee. Op deze manier worden alle verschillende functies binnen één heldere beweging en 

vormentaal opgelost, en wordt de oorspronkelijke architectuur van de ruimtes in ere hersteld. 

Relevantie: onthaalmeubilair als oriënterende elementen en rustpunten binnen een museumruimte, 

publieke inrichting met aandacht voor toegankelijkheid, ontwerp dat rekening houdt met 

bezoekersstromen en wayfinding, flexibel in gebruik, duidelijk ruimtelijk en architecturaal gebaar. 

Locatie: Leuven, BE / Opdrachtgever: Museum M / Budget: 120.000,00 € (excl. btw en erelonen) 

Status: Opgeleverd (2017) / Opdracht: Ontwerp, projectcoördinatie, opvolging. 

 Bouwmeesterscan, Team Vlaams Bouwmeester, MAAT ontwerpers: Ontwikkelen van 

methodieken en uitvoeren van ruimtelijke scans voor verschillende Vlaamse gemeenten. Relevantie: 

maatschappelijke meerwaarde zoeken binnen dorpskernen, detecteren van knelpunten en omzetten 

naar potenties en ambities, participatie en procesbegeleiding, visie ontwikkeling. Locatie: 

verschillende Vlaamse gemeenten / Opdrachtgever: Team Vlaams Bouwmeester / Partner: Voorland 

en Tractebel / Budget: 20.000,00 à € 50.000,00 € per scan / Status: in uitvoering (2018-2021) / 

Opdracht: Studie, ontwerp, projectcoördinatie. 

 

 

 4 Tijdelijke vereniging Forest, OD205 
 Selectiecriterium 1: de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de 

ontwerpopdracht. 
 Voor de Open Oproep 4008 Coloma wordt een internationaal en multidisciplinair team voorgesteld 

bestaande uit FOREST (ecologisch landschapsontwerp), OD205 (stedenbouw, landschap en 

procesregie), MET ZICHT OP ZEE (architectuur) en Stefanie Delarue (plantkundige). Voor de 

opdrachtgever is het essentieel dat de verschillende disciplines van bij aanvang bij het proces 

betrokken worden. De referentie-projecten van het ontwerpteam laten de brede multidisciplinariteit 

van dit trio zien en tonen aan dat de bureaus op meerdere vlakken affiniteit hebben met deze 

opdracht. 

 

 In de motivatietekst voor zijn kandidatuur stelt het team: “004008 is de opportuniteit waarin landgoed 

Coloma zijn relatie met het landschap tussen Zenne- en Zuunbeekvallei en zijn bewoners terug 

opzoekt. Een geslaagde transitie kan enkel via het betrekken van de stakeholders en nieuwe actoren 

en hun kennis. Daarom pleiten wij voor een co-creatief ontwerptraject. We geloven in een biodivers 

landgoed met vernieuwend beplantingsconcepten die de ecologische veerkracht van de roos 

versterken. Een productief landgoed biedt de mogelijkheid om de volledige potentie van de roos 

benutten. Zo kunnen de Rozentuin en het ruimere landgoed een onderdeel worden van voedselregio 
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Brussel met een nieuw sociaal netwerk. Een scenografisch landgoed is het historisch concept waarbij 

de route naar het landgoed ook een scenografie was. Gevolg is een transformatie van een ruimer 

landschap en een sterkere inbedding van het domein in zijn omgeving. De onthaalinfrastructuur is 

de strategische punctuele ingreep als startschot voor een vernieuwd landgoed.” 

 

 Het ontwerpteam heeft als duidelijke ambitie om met de ontwikkeling van het masterplan het Domein 

terug sterker in te bedden in zijn omgeving en om zijn historische relatie met het landschap, tussen 

de Zenne- en Zuunbeekvallei, en zijn relatie met zijn gebruikers terug op te zoeken. Het ontwerpteam 

stelt voor om het Domein Coloma vanuit de logica van een landgoed te ontwikkelen. Namelijk een 

Domein ingebed in en in dialoog met zijn ruimere omgeving, een Domein met zowel een statig 

karakter in uitstraling en beeld, als een dynamisch karakter in gebruik en beleving, een Domein met 

een heldere structuur waarbinnen nieuwe projecten en initiatieven vrijheid krijgen en een Domein dat 

met de maatschappij daaromheen in transitie is. Het team stelt terecht dat een belangrijk onderdeel 

voor een geslaagde transitie van dit Domein het betrekken is van alle mogelijke stakeholders. Het 

ambieert een co-creatief ontwerpproces in samenwerking met kennishouders, beheerders en 

gebruikers. Op die manier wil het team een sterke visie ontwikkelen die vorm is gegeven in een 

gezamenlijk proces en gedragen wordt door een breed publiek. Drie thema’s worden daarbij naar 

voor geschoven: (1) een biodivers landgoed dat inzet op kennisuitwisseling, (2) een productief 

landgoed waarbij ambachtelijkheid tot uiting komt en (3) een scenografisch landgoed waarbij beleving 

centraal staat. Volgens het team moet het inrichtingsplan met de onthaalinfrastructuur gezien worden 

als een strategische ingreep die het startschot geeft van een vernieuwd Domein Coloma 2020+. “Een 

Domein waar de klassieke schoonheid van de rozentuin wordt verenigd met een vernieuwend 

concept waar ecologie en biodiversiteit een plek krijgen en waar nieuwe doelgroepen toe worden 

aangetrokken. Een Domein dat een landgoedlogica terug krijgt en waar met een verbeterde 

inbedding in zijn omgeving een grotere veerkracht ontstaat.” Met de motivatie en referenties, in relatie 

tot de kandidatuur voor deze opdracht, kan men van het ontwerpteam een waardevol en 

weloverwogen concept verwachten waarbij het co-creatief ontwerpproces deel zal uitmaken van het 

traject om tot een gedragen masterplan te komen dat inspeelt op zijn omgeving en de menselijke 

noden. De opdrachtgever kijkt dan ook uit naar het voorstel van dit team. 

 

 Selectiecriterium 2: de vakbekwaamheid. 
 FOREST is een bureau voor landschapsarchitectuur en -planning opgericht door Pieter Foré in 2012 

en gevestigd in Dikkelvenne. Het bureau staat voor geïntegreerde projecten gestuurd vanuit het 

landschap en zijn gebruikers, en met aandacht voor biodiversiteit, klimaatsverandering en duurzaam 

materiaalgebruik. FOREST is werkzaam doorheen diverse schaalniveaus. Op een groter 

schaalniveau werken ze onder andere aan het Beleidsplan Open Ruimte Zemst en aan de 

groenblauwe dooradering van o.a. Sint-Gillis en Geel. FOREST staat in beide projecten in voor de 

thematieken ecologisch landschapsontwerp en omgevingskwaliteit. Het project strategische 

masterplan voor de Universiteitscampus Antwerpen te Niel, is een referentie voor onze wijze van 

werken. Pieter Foré (zaakvoerder) heeft ervaring in historische kasteeldomeinen met o.a. de opmaak 

van een HPG-beheerplan voor het provinciaal domein Lippensgoed-Bulskampveld. Binnen FOREST 

zal het project opgevolgd worden door Pieter Foré en Sara Geets. Pieter Foré is ir. 

landschapsarchitect & -planner afgestudeerd aan Wageningen Universiteit. Als coördinator van het 

Expertisecentrum Groenmanagement, KATHO (VIVES) werkte hij op de thematieken harmonisch 
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park- en groenbeheer en ecologisch groenbeheer in voornamelijk plattelandsgemeenten. En werkte 

hij aan de Harmonisch park- en groenbeheerplannen van het provinciaal domein Lippensgoed-

Bulskampveld en het provinciaal domein ‘T Hooghe in Kortrijk met zijn bijbehorende rozentuin. Pieter 

Foré is ook aangesteld als onderzoeker en lector aan de HOGENT, binnen de opleidingen 

landschapsarchitectuur en landschapsontwikkeling. Als onderzoeker werkt Pieter rond de 

thematieken ontwerpend onderzoek, harmonisch park- en groenbeheer en kind- en 

jongerenvriendelijkheid van publieke ruimten. Zo is Pieter coauteur van de laatste twee vademecum 

uit de reeks Harmonisch Park- en Groenbeheer, namelijk het Technisch Vademecum Heesters en 

het Vademecum Duurzaam Ontwerpen van Groene Ruimten opgemaakt in opdracht van het 

Agentschap voor Natuur en Bos. Sara Geets is geschiedkundige en landschapsarchitect van 

opleiding. Sara heeft lange tijd gewerkt als communicatie en participatieverantwoordelijke in de 

energiesector. De uitdaging om mee de pen vast te houden in open ruimte projecten heeft haar 

overgehaald om zich om te scholen tot landschapsarchitect. 

 

 Od205 is een Nederlands ontwerpbureau voor stedenbouw en landschap gevestigd in Rotterdam. 

De missie van od205 is “zorgen dat mensen zich thuis voelen in de wereld van morgen”. Od205 werkt 

vanuit de overtuiging dat hun ontwerpen en adviezen een positieve invloed hebben op de 

samenleving en de plek. Od205 heeft veel ervaring met het betrekken van verschillende stakeholders 

in het ontwerpproces (zoals te zien is in het referentieproject ‘Ervaar Waldeck’). Dit passen ze toe op 

projecten waarbij het vaak gaat over de herdefiniëring van de relatie van het projectgebied tot de 

wijdere omgeving, wat ook van toepassing is op de opgave voor Domein Coloma. Namens od205 

zullen Marjan Ketner en Feline Verbrugge als landschapsontwerpers onderdeel uitmaken van het 

team. Marjan is architect en landschapsontwerper. Zij is gespecialiseerd in het ontwerpen van de 

publieke ruimte. Marjan studeerde in 2000 af aan de TU in Delft op woonomgevingen voor ouderen. 

Van 2005 tot 2018 heeft zij zich vanuit haar eigen bureau gespecialiseerd tot landschapsarchitect. 

Voor diverse opdrachtgevers en in verschillende samenwerkingsverbanden heeft zij diverse pleinen, 

parken en omgevingen van scholen en zorgcentra ontworpen en gerealiseerd. De overstap naar 

od205 in 2018 betekent dat ze weer met collega’s kan sparren en onderdeel uitmaakt van een groter 

geheel. Ze werkt aan alle landschapsontwerpen en inrichtingsplannen. Daarnaast zet zij haar 

expertise op het gebied van co-creatie en bewonersparticipatie in. Feline is als landschapsontwerper 

afgestudeerd aan Wageningen University en Research. Zij heeft als zelfstandig ondernemer aan 

verschillende projecten gewerkt. Bij prijsvraag Brood en Spelen namens het College van 

Rijksadviseurs heeft haar team gewonnen met een project over de ontwikkeling van een natuur 

inclusieve streekboerderij, ingericht op principes uit de agroforestry. 

 

 Met Zicht Op Zee is een polyvalent architectuurbureau gevestigd in Antwerpen met ervaring en 

interesses op diverse schaalniveaus, van interieur tot stadsontwerp. In een omgeving die steeds 

denser en complexer wordt, wil Met Zicht Op Zee een verrijking geven aan architecturale en stedelijke 

ontwerpvraagstukken en een rol opnemen in de discussie over onze hedendaagse leefomgeving. 

Het bureau is opgebouwd rondom een homogene groep ingenieur achitecten, architecten en 

interieurarchitecten onder leiding van drie vennoten: Guy Van Seters, Brent Mulder en Toon 

Heyndrickx. Het bureau houdt eraan zijn expertise breed te houden, zodat het hoofddoel altijd een 

hoogwaardig project blijft. Bij selectie zal Toon Heyndrickx het aanspreekpunt zijn vanuit met zicht 

op zee. Met Zicht Op Zee legt sterk de nadruk op procesvoering van de opdracht, in nauw overleg 
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met de overheid, de opdrachtgever en de omwonenden. FOREST en Met Zicht Op Zee hebben reeds 

diverse malen samengewerkt in nauw dialoog tussen architectuur en landschap. Het referentieproject 

Vlinderboom toont deze samenwerking in een realisatie van drie speelterreinen en hun paviljoenen 

ingebed in het historische Boelaarpark. 

 

 Stefanie Delarue heeft als biologe de specialisaties ecologie en plantkunde. De afgelopen jaren 

heeft zij zich verder verdiept in de onlosmakelijke combinatie ontwerp en beheer, initieel door de 

ontwikkeling van de visie Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG) vanuit de Vlaamse overheid van 

dichtbij te volgen als erkend lesgever en door het uitwerken van HPG-beheerplannen.  Binnen de 

vakgroep Architectonisch Ontwerp heeft zij zich de laatste jaren vanuit dienstverlenings- en 

onderzoeksprojecten verder toegelegd op de kennis en toepassing van planten en het inbrengen van 

biodiversiteit binnen de ontwerpdiscipline, steeds vanuit een ecologische insteek. Recentelijk vormen 

ook het bruikbaar landschap en voedselbossen daarbinnen een ankerpunt.  Zij is vertrouwd met 

projectwerking voor de groene buitenruimte voor diverse overheden, zowel op Vlaams, provinciaal 

als lokaal niveau vanuit haar vorige posities als stafmedewerker bij Velt, als coördinator van het 

Expertisecentrum Groenmanagement bij KATHO (het huidige VIVES) en haar huidige betrokkenheid 

bij het onderzoekscentrum Futures through Design, evenals haar samenwerkingen met FOREST, 

specifiek de samenwerking om binnen diverse projecten tot duurzame beplantingen te komen. 

Stefanie Delarue staat als lector binnen de Bachelor Landschaps-en tuinarchitectuur en de Bachelor 

na Bachelor Landschapsontwikkeling in voor de pijlers plantenkennis, ecologie en beheer. 

 

 Het ontwerpteam is van bij de aanvang uitstekend samengesteld om deze opdracht uit te voeren en 

omvat naast FOREST (ecologisch landschapsontwerp), OD205 (stedenbouw, landschap en 

procesregie), MET ZICHT OP ZEE (architectuur) en Stefanie Delarue (plantkundige). 

 

 Selectiecriterium 3: de relevante ervaring. 
 Het bureau stelt een aantal referenties voor die zeer relevant zijn voor deze opdracht: 

 Masterplan groen-blauwe as Blokstraatbeek, naar een kader voor kwalitatieve ontwikkelingen 
in Sint-Gillis-Waas, België / Opdrachtgever: Gemeente Sint-Gillis-Waas / Forest I.s.m.: Atelier 

Romain / Locatie: Sint-Gillis-Waas / Datum: 2020 / Budget: ca. € 28.870 excl. BTW / Status: in 

opmaak. De afgelopen jaren nam de vraag naar nieuwe ontwikkelingen voor het verdichten van de 

dorpskern van Sint-Gillis-Waas zeer sterk toe. Dit gaat gepaard met een aanzienlijk aantal 

bijkomende woongelegenheden. De gemeente is bezorgd om de ruimtelijke kwaliteit en de identiteit 

van het dorp en wil een sterke visie voor de dorpskern van Sint-Gillis-Waas. 

 Ervaar Waldeck - co-creatieve visievorming, Den Haag, Nederland / Opdrachtgever: Designing 

a Community of Care - Stimulerings fonds Creatieve Industrie / Od205 I.s.m.: Stichting Verzilveren, 

Enter or Escape en stads deel Loosduinen / Locatie: Den Haag, Nederland / Datum: 2019 / Budget: 

30.000 euro (vanuit Stimuleringsfonds). ‘Ervaar Waldeck’ is een ontwerpend onderzoek dat od205 

met Stichting Verzilveren, Enter or Escape en het stadsdeel Loosduinen heeft uitgevoerd. Met het 

oog op de vergrijzende samenleving en het feit dat ook in de wijk Nieuw Waldeck steeds meer 

ouderen wonen, onderzocht od205 in een co-creatief project met de wijkbewoners hoe we de 

openbare ruimte het beste kunnen inrichten voor een toekomstige generatie ouderen.  
 Speelplaatsen Boelaerpark, De Vlinderboom: Rups - Cocon - Vlinder Antwerpen, België / 

Opdrachtgever: AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen / Met Zicht Op Zee I.s.m. FOREST / Locatie: 
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Antwerpen , België / Datum: 2017-2019 / Budget: 2.010.000 euro (bouwkost) / Status: Uitgevoerd. 

De projectsite bevindt zich in een historische parkomgeving, Te Boelaarpark, met sportgazons, 

ligweiden, historische gebouwen, speeltuin en monumentale bomen. De beeldvorming van de 

(park)wanden, de relatie tot het park, zal telkens ‘anders’ zijn, maar zich binnen één coherente 

bouwmethodiek manifesteren. De éénduidigheid qua beeldvorming creëert samenhang tussen de 

drie plekken en park. 
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5 CONCLUSIE  
Op basis van voorgaande motieven, selecteert de opdrachtgever de in 4.3 voornoemde ontwerpers met oog 

op uitnodiging tot indiening van een offerte. 

 

 

Opgemaakt te Brussel, op 12.02.2021 
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Bart Van Camp, 

Agentschap voor Natuur en Bos 
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Marcel Vossen, 

Natuurinvest 

Toon De Floor, 

Het Facilitair Bedrijf 

Erik Wieërs, 

Vlaams Bouwmeester 
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