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1. OPGAVE EN PROBLEMATIEK

De gemeente stelt een diep en rechthoekig perceel ter beschikking dat grenst aan de Reningelststraat. 
De studie uitgevoerd door Madoc,  voegt daar een reeks eisen aan toe die niet alleen betrekking hebben 
op de programmatie van het gebouw, maar ook op de problematiek van het parkeren en de integratie in 
het landschap.  Het ruimtelijk model dat naar voor geschoven wordt, is een lineaire benadering die de 
grenzen van het perceel overschrijden. (parkeerzone, wandelpad,  bezoekerscentrum).  

Het ontwerpteam stelt de beleving en de leesbaarheid van deze ruimtelijke versnippering  in vraag en 
stelt zich de opgave om een ruimtelijke structuur te onderzoeken die kan bijdragen tot de leesbaarheid 
van het streekbezoekerscentrum, de ruimtelijke structuur van de dorpskern en zijn ruimere omgeving. 

2. ANALYSE

2.1. Dwarsstructuren:

Het uitgesproken reliëf definieert het tracé van de Willebeek en de Lindebeek. De hoofdstraten van
de historische kern worden net als de waterstructuren verklaard vanuit het reliëf en bevinden zich
op één van de ruggen in het glooiend landschap.

Net als de Kasteeldreef, de Kemmelstraat en de daarbij horende typerende bebouwing staan deze
structuren dwars op de Reningelststraat.

De Reningelststraat vormt de hoofdtoegang tot het dorp en wordt doorkruist door deze reeks
landschappelijke, infrastructurele of duidelijk ontworpen dwarsstructuren die mee de beeldwaarde
en de ruimtelijke configuratie van het dorp bepalen.

Legende bij schema rechts: 
1. Willebeek

2. Bergstraat-Nieuwstraat
3. Kasteeldreef met Kasteelpark en Warande

4. Lindebeek
5. Kemmelstraat



2.2. Historische groei: 

De ruimtelijke configuratie van het dorp kan deels verklaard worden vanuit de groei van de 
dwarsstructuren.  

De beken, de hoofdstraten van de kern en de Kasteeldreef, luidden een eerste fase in, in de 
ontwikkeling van het dorp.  Deze eerste ontwikkeling wordt vandaag nog getypeerd door de kerk, de 
markante dries en de daarbij horende historische bebouwing.  

De Kemmelstraat, getypeerd door een afwisseling van historische bebouwing, weinig kwalitatieve 
steenwegarchitectuur en open zichten naar het landschap, kent een verdichting aan het kruispunt 
met de Reningelststraat. Het programma en deze typerende bebouwing duiken samen met het 
reliëf de Reningelststraat in en bepalen de beeldkwaliteit van de eerste 100 meter.  

Tussen de historische kern en de ontwikkeling langs de Kemmelstraat ontstaat een bouwveld dat 
gestaag ingevuld wordt. De dorpskern breidt daardoor langzaam uit in de richting van de 
Kemmelstraat. De groei wordt geconfronteerd aan de Kasteeldreef en het bijhorend kasteeldomein 
die tot op vandaag duidelijk leesbaar blijven in beleving van de Reningelststraat. 

De wederopbouwarchitectuur maakt gretig gebruik van deze groei door de wanden van de dries en 
de Reningelststraat scherp te stellen en bvb de dwarse structuur van de kasteeldreef te markeren 
met een gespiegelde bebouwing. Het kasteelpark krijgt een eigen identiteit  in de beeldkwaliteit van 
de Reningelststraat.  



2.3. Sequens: 

Het is duidelijk dat de dwarsstructuren en de daaraan gekoppelde historische groei een niet te 
miskennen sequens introduceert op de Reningelststraat. Het rond punt, het kasteeldomein, de 
wederopbouwarchitectuur aan de kop van de Kasteeldreef, de kruising met de Polenlaan (voormalig 
gemeentehuis) en de kerk.  

De site zelf bevindt zich op de overgang tussen twee verschillende beeldtalen. Enerzijds de weinig 
kwalitatieve steenwegarchitectuur van de Kemmelstraat, anderzijds de wederopbouwarchitectuur 
van de eigenlijke dorpskern. Anders dan deze twee ruimtelijke logica’s koud tegen elkaar te 
plaatsen wordt er voor gekozen om de site en het bijhorend programma een eigen identiteit mee te 
geven. De site heeft de potentie om een aanvulling te vormen in de sequens langsheen de 
Reningelststraat. 

2.4. Landschap: 

Het dorp bevindt zich tussen de sterk beboste Kemmelberg en een generiek open 
landbouwlandschap. De kernfuncties binnen het dorp bevinden zich hoofdzakelijk ten zuiden van de 
Reningelststraat en sluiten aan op de ruimtelijke structuur van de Kemmelberg en het 
Warandepark.  

In die zin kan door het bezoekerscentrum te lokaliseren ten zuiden van de Reningelststraat, deze 
een aanvulling vormen op de kernfuncties en inspelen op de eigenlijke kwaliteiten van Kemmel en 
de Kemmelberg.  

Omdat het parkeervlak weinig of niets te maken heeft met het open landbouwlandschap en daar 
ook weinig waarde aan toevoegt, wordt de parkeerplaats verschoven naar de site. Het parkeervlak 
wordt in die zin ingezet om een duidelijk adres te maken aan de straat.  



2.5. Verkorting: 

Het verkorten van de langgerekte ruimtelijk structuur heeft als belangrijk voordeel dat de 
verschillende ruimtelijke componenten van het ontwerp (voorplein, parking, marktplaats en gebouw)  
beter op elkaar betrokken kunnen worden en bij kunnen dragen tot het definiëren van een sterk 
samenhangende ruimtelijke pool binnen de dorpskern van Kemmel.   

Het open houden van het perceel aan de straatzijde wordt verklaard vanuit de wens om een plek te 
definiëren aan de Reningelststraat. Het voorplein wordt een ontvangstruimte voor de bezoeker van 
Heuvelland. Een duidelijk adres aan de straat. 

Het naar achter plaatsen van de bebouwing wordt verklaard vanuit de wens om een gebouw te 
realiseren met een duidelijk gezicht naar het Warandepark. Het streekbezoekerscentrum schakelt 
zich  op die manier in in de ruimtelijke logica van het Warandepark en vormt een aanvulling op het 
Kasteel van Kemmel (huidig gemeentehuis).  

De site schrijft zich in in de reeks van beeldbepalende publieke ruimten die de dorpskern definiëren. 
Warandepark, dries, begraafplaats, Kasteelpark en site staan onderling in relatie d.m.v. fiets- en 
voetgangersverbindingen. 



3. INPLANTINGSONTWERP 

Voorgaande analyse leidt tot drie richtinggevende uitspraken voor het inplantingsontwerp: 
- Het open laten van het perceel aan de straatzijde biedt de mogelijkheid om de site als een plek in te 

schrijven in de ruimtelijke logica van de Reningelststraat.  
- Het samenbrengen van gebouw en parking op het terrein levert een duidelijk adres op voor het 

streekbezoekerscentrum.  
- Het inplanten van het gebouw aan de achterzijde van het terrein geeft de mogelijkheid om het 

gebouw een duidelijke positie in het landschap te geven, binnen de logica van de Warande en het 
kasteelpark. 

Het inplantingsontwerp deelt de site van het streekbezoekerscentrum op in vier delen: 

A. Voorplein  
B. De marktplaats 
C. Het gebouw 
D. De landschapstuin  





A. Voorplein: 

Adres:
Door de ‘stedenbouwkundige verkorting’ is het streekbezoekerscentrum niet langer een 
stopplaats op het traject tussen de parking en het landschap van de Kemmelberg, maar wel een 
CENTRUM in de ware zin van het woord: een vertrekpunt, een eindpunt, verzamelplaats, 
ontmoetingsplaats. Het centrum dient zich op een evidente manier aan in zijn context, en krijgt 
een duidelijk adres in de Reningelststraat door de sequentie straat – parking – marktplaats – 
gebouw. Deze benadering en ontsluiting schakelt de afhankelijkheid van de signalisatie uit.  

Parking:
Het vlak tussen de Reningelststraat en de huidige voorgevel van de loods biedt ruimte voor 24 
parkeerplaatsen. Bij de eerder sporadische nood aan meer parkeergelegenheid vangt, zoals 
vandaag reeds het geval is, het verspreid parkeren in de omliggende straten van de dorpskern 
van Kemmel die vraag op. Door de parkeerplaatsen tegen de zijperceelsgrenzen van het terrein 
te schuiven blijft er centraal een open vlak beschikbaar voor de toegang naar de marktplaats. De 
parkeerplaatsen zelf worden omwille van de doordringbaarheid van het terrein aangelegd door 
middel van open betonroosters met begroeiing. Het verharde vlak tussen de parkeerstroken 
wordt aangelegd met de kasseien die uit de huidige aanleg kunnen gerecupereerd worden. De 
aanleg van dit kasseienvlak gebeurt met een doordringbare voeg. Het parkeerveld krijgt 
bijkomende ruimtelijke afbakening en schaduwzones door het inplanten van een bomenrij langs 
beide zijperceelsgrenzen.  

Voorplein:
Door de aanleg van het terrein van DE BERGEN door te trekken over de straat heen ontstaat 
“verkeersplateau” dat in de het straatperspectief het publieke statuut en het adres van de plek 
aangeeft. Door hun materialisatie vormen dit plateau en de parking één geheel: het “voorplein”. 
Deze ruimte geeft de plaats van het streekbezoekerscentrum in de  Reningelststraat aan, alsook 
het perspectief op de marktplaats en het gebouw. In de aanleg kan tevens een uitkijkterras over 
het kasteelpark aan de overzijde van de Reningelststraat voorzien wordan. 

Voor de aanleg van het voorplein wordt het kasseienvlak van de parking in kasseien 
doorgetrokken. Door het gebruik van verschillende legpatronen en formaten, en met behulp van 
subtiele straatinrichtingselementen worden de rijweg en de drop-off zones voor bussen 
aangegeven. De verdere uitwerking van het ontwerp voor het voorplein gebeurt in samenwerking 
met het bureau voor landschapsontwerp.  

Lindebeek:
Het huidige overwelfde traject van de Lindebeek ter hoogte van het voorplein loopt langs de 
linkerperceelsgrens van het terrein. Deze bedding wordt opengelegd. Hierdoor wordt de 
Lindebeek opnieuw geïntroduceerd in het straatbeeld, en krijgt het voorplein een natuurlijk 
afwateringskanaal. 

B. De marktplaats: 

Potentieel:
De loods op het terrein van DE BERGEN is een infrastructuur met een groot potentieel voor het 
streekbezoekerscentrum. De overdekte ruimte van ca 25 bij 50 meter overspant het terrein op 
zijn volledige breedte, en geeft hierdoor maat aan het terrein. De schaal van de loods is van die 
orde dat ze het volledige programma van het streekbezoekerscentrum zou kunnen opvangen. 
Het ontwerpteam wil het potentieel van de overdekte ruimte als flexibele aanvulling op het  



programma ten volle benutten en beslist daarom om het architectuurontwerp niet in de loods in 
te planten.

Door de voorgevel uit de loods weg te nemen ontstaat een open, overdekte ruimte die kan 
ingezet worden op verschillende schalen en voor verschillende doeleinden. Uit het programma 
van eisen citeren we de vraag naar een overdekte marktplaats, fietsverhuur en -herstelplaats, en 
expositieruimte voor landbouwtoestellen, maar de ruimte inspireert tevens als overdekte 
speelplaats en picknickruimte, als shelter bij feestelijkheden, als streekproduktenmarkt, als 
vertrek- en aankomstplaats bij georganiseerde wandel- of fietstochten, ….. . Tevens kan het 
actieve deel van het ‘binnenprogramma’ makkelijk uitwijken naar de marktplaats, we denken 
daarbij vooral aan activiteiten uit de modules ‘body’ en ‘atelier’ zoals behendigheidsparcours 
voor mountain-bikers, klimmuur, ‘de bergen in miniatuur’, workshopruimte e.d.  Om de 
ontvankelijkheid van de ruimte te benadrukken noemen we ze de marktplaats. Het 
architectuurontwerp zal er op gericht zijn de interactie tussen het gebouw en de marktplaats 
optimaal te bewerkstelligen. 

Het dak van de marktplaats wordt vervolgens ‘open gelegd’ in functie van de lichtinval op het 
onthaal. 
De zuidoost zijde van het dak van de marktplaats is bovendien een geschikte drager voor een 
grote partij fotovoltaïsche en thermische zonne-energiepanelen, aangezien dit vlak nergens in 
het gezichtsveld opduikt.  

Representatie:
Door het streekbezoekerscentrum vlak achter de loods in te planten vormt het een ‘decor’ voor 
de marktplaats. Het perspectief van de loodsconstructie wordt een belangrijk representatief 
element, het programma op de marktplaats een uitnodigende en prikkelende omgeving voor de 
bezoekers. De marktplaats wordt een polyvalente en gastvrije ontvangstruimte, en een 
overdekte evenementenhal voor Heuvelland als aanvulling op de Dries van Kemmel. 

Participatie:
Voor het ontwerp van de aanleg van de marktplaats wordt een samenwerking voorgesteld met 
de scenografen en met het bureau voor landschapsontwerp dat naast de nodige kennis van de 
regionale landschappen relevante expertise kan voorleggen inzake de participatieve aanpak van 
projecten. Het doel van deze aanpak is om de spontane invulling en het gebruik van de 
marktplaats bij de bezoekers te stimuleren.    

C. Het gebouw 

Het stedenbouwkundig en ruimtelijk onderzoek van het terrein motiveren de inplanting van het 
gebouw achter de marktplaats vanuit de gerichtheden die hierdoor ontstaan: 
- Het voorplein en de marktplaats die worden ingezet om een plek te maken aan de 
Reningelststraat. 
- Het positioneren van het architectuurontwerp in het landschap. 

Door het inplanten van het architectuurontwerp op een momenteel beschikbaar deel van het 
terrein kan de continuïteit in de werking van het huidige streekbezoekerscentrum gegarandeerd 
worden. Hierdoor moet geen tijdelijk onderkomen voor DE BERGEN worden gezocht tijdens het 
verloop van de bouwwerken. 
Voor verdere toelichting omtrent het gebouw verwijzen we naar artikel 4 uit dit studiebundel: 
ARCHITECTUURONTWERP

D. De landschapstuin 

De zone achteraan het terrein, tussen het gebouw en de Lindebeek, sluit aan op de 

landschappelijke bocage tussen de Kasteeldreef, de Kemmelstraat en de rand van het park van 
de Warande. 

Aan de achterzijde van het gebouw vertrekt een knuppelpad dat aansluit op het pad langs de 
Lindebeek.  
Op het terrein wordt een rietveld aangelegd dat instaat voor de waterzuivering van het 
bezoekerscentrum. Verder wordt de bedding van de Lindebeek zo veel mogelijk gerestaureerd.  
Voor het ontwerp voor het knuppelpad, het rietveld en de thematische groenzones wordt 
gewerkt in nauw overleg met het bureau voor landschapsarchitectuur en de scenografen. 





4. ARCHITECTUURONTWERP 

Het architectuurontwerp markeert de scheiding tussen de marktplaats/Reningelststraat en het 
landschap/de Warande door zijn inplanting, vlak achter de loods en over de volledige breedte van het 
perceel. Het bouwvolume vormt hierdoor op zich een ‘obstakel’ in de open relatie tussen de 
Reningelststraat en de Warande. Deze uitspraak levert de mogelijkheid op om de verbinding tussen de 
straat en het landschap te regelen door middel van de architectuur en het programma. De instrumenten 
die kunnen ingezet worden om dit te doen zijn de stapeling, de gevels, de routing en het programma. 
(shema rechts boven)

4.1. Stapeling: 

Het ontwerp voor DE BERGEN stelt een stapeling van het programma op 3 bouwlagen voor. 
Onderstaande voordelen van de stapeling herkennen we als een meerwaarde voor het ontwerp, en 
hebben deze beslissing mee ondersteund:  
   
 Door de stapeling wordt het contactvlak van het programma met de omgeving groter.

(schema rechts midden)

 Energieprestaties en budget :  
Door het stapelen van het programma wordt het gebouw compacter: de oppervlakte van de te 
isoleren buitenschil wordt kleiner in verhouding tot de vloeroppervlakte van het gebouw. Dit heeft 
een gunstige invloed op de bouwkost en energieprestaties (en bijgevolg de gebruikskost) van 
het gebouw.  

 Voetafdruk:  
Door het stapelen van het programma wordt de voetafdruk van het gebouw op het terrein 
kleiner. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze doelstellingen op schaal van het terrein te 
realiseren: het volledig beschikbaar houden van de marktplaats het voorzien van 
parkeermogelijkheid op het terrein. Tevens blijft het grootste deel van het terrein hierdoor 
vatbaar voor herplanning of uitbreiding op lange termijn. 

 Display - Viewpoint: 
De stapeling draagt rechtstreeks bij tot de programmatische interactie tussen het gebouw en zijn 
omgeving, en tot de representatie van het bezoekerscentrum.    
Aan de kant van de Reningelststraat worden door de stapeling het programma en de 
gebruiksmogelijkheden van het gebouw zichtbaar (display). De stapeling stelt het programma 
zeer nabij voor de bezoekers van de marktplaats . 
Aan de kant van de Warande krijgt het gebouw dankzij de stapeling een duidelijke positie in het 
landschap. Het gebouw onderscheidt zich hierdoor van de bebouwing in het lint van de 
Reningelststraat en wordt zo geschakeld in een netwerk van andere waardevolle plekken in of 
rond Kemmel. De buitencirculatie en terrassen worden uitkijkpunten (viewpoint) over de 
Warande en Kemmel, en vormen het uitnodigende eind- of vertrekpunt van een wandeling. 
(schema rechts onder)
   

 Flexibel programma: 
De stapeling maakt meer ruimtelijke en functionele relaties tussen programma-onderdelen 
mogelijk dan de horizontale nevenschikking. Wanneer deze relaties bovendien tot op zekere 
hoogte regelbaar zijn staan ze mee in voor een flexibele invulling.  





4.2. Gevels: 

Het gebouw krijgt twee uitgesproken gerichtheden: de marktplaats en het landschap. Door de 
stapeling wordt het contactvlak van het programma met de omgeving groter. De straat- en 
parkgevel worden gelijkwaardig behandeld in het ontwerp, maar reageren elk op hun 
respectievelijke context.  

De straatgevel is opgevat als een systeembouwvlak. Beglaasde delen geven een doorzicht naar het 
achterliggende programma en werken daardoor zeer uitnodigend. Poorten maken het mogelijk om 
het gebouw te openen waardoor het actieve tentoonstellingsprogramma naar de marktplaats kan 
uitwijken. Projectieschermen kunnen in het gevelvlak geplaatst worden waardoor projecties van 
binnenuit ook zichtbaar worden van op de marktplaats. 

De parkgevels benadrukken de volumetrie van het gebouw in het landschap en zijn opgevat als een 
massieve gevels. De buitencirculatie die de uitkijkterrassen verbindt maken de wandeling vanuit het 
landschap zichtbaar. Gerichte raampartijen bieden uitzichten op het landschap en/of delen van de 
dorpskern van Kemmel.     

Eén tentoonstellingsruimte geeft uitzicht over Kemmel.  



4.3. Routing: 

De routing in het streekbezoekerscentrum is opgespannen tussen de twee gerichtheden 
marktplaats/landschap en installeert de verbinding tussen beide. Vier circulatie-elementen worden 
hiervoor ingezet. 

Doorsteek:
Op het gelijkvloers bevindt zich een doorgang door het gebouw die de rechtstreekse doorsteek van 
de marktplaats naar het landschap en omgekeerd toelaat. Vanuit deze doorsteek zijn naast het 
onthaal en de tentoonstellingsruimten ook de lift en de buitencirculatie toegankelijk. Het onthaal kijkt 
uit op de doorsteek met het oog op controle en beheerbaarheid.  
Buitencirculatie:
De buitencirculatie laat aan de bezoeker de vrijheid om het gebouw niet te betreden, maar om het 
aan de achterzijde langs buitentrappen en terrassen te “beklimmen”.  
Lift:
De lift krijgt naast stopplaatsen op iedere verdieping van het gebouw ook een stopplaats op het 
opperste dakterras van het gebouw. De lift wordt zo een snelle shortcut naar het viewpoint bovenop 
het gebouw. 
Binnencirculatie:
De binnencirculatie bestaat naast de lift uit een trappenhuis dat haaks op de twee hoofdgevels 
geplaatst is. De trappen bieden bij het stijgen of dalen uitzicht op respectievelijk de marktplaats en 
het landschap, en verbinden de tentoonstellingsruimten rechtstreeks met elkaar. 

De lift, de binnencirculatie en de buitencirculatie hebben een gemeenschappelijk begin- en 
eindpunt: de doorsteek op het gelijkvloers en het dakterras boven op het gebouw. Dit moet de 
scenografen toelaten om zelf routes in, langs of door het gebouw te plannen en van de ene 
circulatie op de andere over te schakelen indien wenselijk, en binnen het kader van de 
beheerbaarheid van de toegankelijkheid van het gebouw.  

4.4. Programma 
Het plan van het gebouw biedt een reeks van tentoonstellingsruimten aan.  
gelijkvloers :
- onthaal met shortcut naar kantoorruimte op de eerste verdieping 
- tentoonstellingsruimte 1 (“actieve delen”Body/Atelier), voorzien op het naar buiten treden van 
het programma. Vooraan gebeurt dit door poorten die uitgeven op de markthal. Achteraan door 
raampartijen die uitgeven op de tuin. 
eerste verdieping :
- kantoorruimte met zicht op het landschap 
- tentoonstellingsruimte 2 
tweede verdieping:
- tentoonstellingsruimte 3 of auditorium met zicht op Kemmel 
- tentoonstellingsruimte 4 met bovenlicht en verbinding naar het dakterras. 
dakterras met 360° uitzicht.











6. DUURZAAMHEIDSNOTA

Om duurzaamheid zo breed mogelijk te integreren in het ontwerp gebruiken we Duurzaamheidsmeter 
van de stad Gent als leiddraad. Dit is een meetinstrument voor duurzaamheid en kwaliteit in 
stadsontwikkelingsprojecten. Deze opgave betreft geen stadsontwikkelingsproject en het is bijgevolg ook 
niet mogelijk om de duurzaamheid van het ontwerp te meten met dit instrument, maar de opbouw en 
volledigheid zijn heel sturend voor het realiseren van een duurzaam bouwproject.

De verschillende te nemen stappen om tot een duurzaam project te komen worden hieronder duidelijk 
uitgeschreven. Hoe we dit invullen met concrete toepassingen voor het  streekbezoekerscentrum wordt 
ook omschreven.  Duurzaamheid en duurzaam bouwen worden hier duidelijk benoemd en niet aan het 
toeval overgelaten.  

6.1. GEÏNTEGREERD PROJECTPROCES 

Het project is van in het begin een multidisciplinaire activiteit. Om de nodige kwaliteitsgaranties 
waar te maken is het noodzakelijk dat van meet af aan met een bekwaam team bestaande uit 
vertegenwoordigers vanuit elke deeldiscipline rond de tafel wordt gezeten. Om verder een efficiënt 
en gestructureerd procesverloop te garanderen is het van essentieel belang het te realiseren project 
duidelijk te omschrijven en te vertalen in een eisenpakket. In een duurzaam proces komt het 
eropaan zoveel mogelijk problemen, invloeden en vragen die zich voordoen in de verschillende 
fases van het project vanaf de eerste pennentrek in te rekenen en zo vroeg mogelijk op te lossen. 

Informeren en controleren bij bevoegde instanties zoals brandweer, dienst stedenbouw, 
groendienst... is dan ook in het hele proces een must. Teneinde een allesomvattend, duurzaam en 
flexibel totaal plan op te stellen is een geïntegreerd projectproces een noodzakelijke voorwaarde.  

We stellen voor het programma van eisen in elke fase te verfijnen en indien nodig bij te sturen. We 
gebruiken dit als leidraad doorheen het ontwerp- en bouwproces met: 

- ruimtelijke programmapunten
- functioneel programma
- mobiliteitsaspecten (universele toegankelijkheid, leveringen, afsluitbaarheid,..)
- bouwfysisch programma van eisen (energieprestaties, comforteisen,...)
- technisch programma van eisen (regenwater, afvalstromen, ..)
- stabiliteit: randvoorwaarden en visie
- infrastructuur: technische eisen verhardingen, ondergrondse infrastructuren
- kwaliteitseisen die hieraan gesteld worden

Voorstellen tot verfijning van dit eisenpakket worden in hierop volgende punten toegelicht. Zo wordt 
het bouwfysisch programma van eisen besproken in het punt 6. ENERGIE. In overleg kunnen deze 
bijgestuurd worden.  

6.2. INPLANTING EN FUNKTIE 

Een gepaste locatie is kritisch voor het behalen van een goede duurzaamheid.  

De beschikbare ruimte is schaars er moet economisch mee worden omgesprongen. Door intensief 
en zorgvuldig met de ruimte om te springen, kan er meer programma worden gerealiseerd op 
éénzelfde plek, waardoor plaats blijft voor andere functies en voor open ruimte. Dit sluit aan op het 
sleutelbegrip in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: "stedelijk en open".  

Geef voorkeur aan herontwikkeling van sites boven het aansnijden van onbebouwde gronden:
Ons kritische standpunt ten aanzien van het aanleggen van een nieuw parkeerterrein op een
weide langs de Kemmelstraat wordt in het inplantingsontwerp toegelicht. Als de parkeerdruk op
andere manier verminderd kan worden (door voorzien van parkeermogelijkheid op de onthaalsite

zelf en uitbreiden in belendende straten) kan het aansnijden van onbebouwde grond vermeden 
worden.

Het hergebruik van bestaande gebouwen stimuleren:
Door de voorgevel uit de bestaande loods weg te nemen ontstaat een open, overdekte ruimte
die kan ingezet worden op verschillende schalen en voor verschillende doeleinden. Zie ook
“marktplaats” in de bespreking van het inplantingsontwerp.

De footprint of het grondbeslag van een project is kritisch voor de duurzaamheid.
Door het stapelen van het programma wordt de  footprint beperkt gehouden.

De vrijwaring van de bodem is ook belangrijk voor het natuurlijk milieu en voor de
waterproblematiek.

De bestaande verharde oppervlakte trachten we niet te vergroten. Als ze nieuw wordt 
aangelegd wordt  er aandacht besteed aan het maximaliseren van de doorlaatbaarheid. 

6.3. MOBILITEIT 

Door de juiste keuzes bij aanvang van het project, kan heel wat worden gedaan om de milieu-
impact van mobiliteit te  reduceren en een goede bereikbaarheidsprofiel te realiseren. 

Infrastructuur: voetgangers en fietsers
De vraag naar een doorsteek naar de Kemmelberg voor voetgangers en fietsers wordt
omschreven in de opdracht. Afhankelijk van de bespreking met eigenaars kan dit realiteit
worden. Bij de inplanting van de nieuw te bouwen volumes wordt hiermee rekening gehouden.
Voor de voetgangersinfrastructuur worden de principes van universele toegankelijkheid
toegepast. Een kraan om laarzen te wassen wordt voorzien. Voor de fietsinfrastructuur
beantwoorden de fietsroutes aan het vademecum fietsvoorzieningen en kunnen
fietsenstallingen worden ontworpen volgens het Vademecum Fietsvoorzieningen, hoofdstuk
4.2 fietsvoorzieningen. Voor de inrichting van een fietsinrijpunt worden de voorschriften van de
Provincie gevolgd. Het aantal te voorziene fietsenstallingen werd al onderzocht en
meegegeven in het programma van eisen: fietsenstallingen voor 40 fietsen, beveiligde
fietsenstallingen voor 10 fieten en 10 huurfietsen. Een installatie om fietsen te wassen, een kit
voor kleine herstellingen en een fietspomp zijn ook programmapunten.

Infrastructuur: parkeren
De publieke ruimte is schaars en kostbaar. Het zo goed mogelijk benutten van de
parkeerruimte is een doelstelling. De parkeerzone wordt aangelegd met kasseien. Het
markeren van de parkeerplaatsen moet funktioneel zijn, maar subtiel genoeg om een flexibel
gebruik van deze publieke ruimte niet in de weg staan. Leveranciers moeten een efficiënte
manier kunnen leveren, tot in de overdekte loods.

Informatie en sensibilisering: aandacht voor een goede bewegwijzering voor

voetgangers: tijd en richting naar de bestemmingen in de buurt, integratie van een
belevingspunt en infodrager.

fietsers: afstand en richting naar de bestemmingen en aansluitingen op fietsroutenetwerk,
bewegwijzing conform het  fietsroutenetwerk

autoverkeer: algemene bewegwijzeing, bewegwijzering naar parkings…

Werftransport
om  de impact van het werfverkeer te beperken kunnen hiervoor routes en parkeerplaatsen
worden aangegeven.



6.4. NATUURLIJK MILIEU 

Een natuurlijke omgeving is onontbeerlijk voor de leefbaarheid. Er zijn drie natuurlijke entiteiten die 
hierbij de leidraad vormen: de bodem, groen en water. (water wordt behandeld in punt 4. WATER) 

 Behoud van natuurlijke entiteiten

De beek is een waardevol landschapselement. De beek behouden is een doelstelling bij het 
ontwerp van de buitenaanleg.  

De bomen met een minimale stam van 50cm op 1 meter boven het maaiveld worden behouden. 
Nieuwe bomen worden aangeplant volgens het Technisch Vademecum voor bomen.  

Behoud van oorspronkelijke toestand tijdens werffase: maatregelen opstellen om de beek niet te 
vervuilen en waardevolle bestaande vegetatie te beschermen tijdens de werffase.  

 Natuurontwikkeling

 Een harmonisch groenbeheer gaat uit van een evenwichtige samenhang tussen 
mensgerichte, natuurgerichte en milieugerichte maatregelen. Dit leidt tot een duurzaam, 
divers en dynamisch geheel. De beek integreren is een doelstelling bij het ontwerp van 
de buitenaanleg. Vloeivelden hebben meestal de structuur van een beek, en achteraan 
het terrein willen we de beek dan ook inzetten voor waterzuivering (milieugericht). 
Verderop wordt de beek een poel als waterbuffer. Beide elementen kunnen educatief 
worden ingezet (mensgericht). Er worden getematiseerde groenzones (natuurgericht) 
rond aangeplant. 

 Integratie van openbaar groen in een ruimer netwerk van natuur en water (blauw-groene 
netwerken). De groene zones op de site worden gekoppeld aan laagdynamische 
ontwikkelingen (fiets- en voetpad, speel- en bewegingszones) 

 Private tuinen dienen deel uit te maken van een groter geheel en geen afgesloten 
entiteit vormen. Voor het  nieuwe pad dat tussen private tuinen door zal lopen, wordt bij 
voorkeur gekozen voor een transparante, levende of begroeide terreinafsluiting: hagen, 
gevlochten wilgen,..

 Vervuiling van natuurlijk milieu beperken:

 Minimaliseer lichtvervuiling van de site om storende effecten op nachtelijke milieus  te 
verminderen.  

 Vermijd hitte-eilanden (thermische gradiëntverschillen tussen ontwikkelde en 
onontwikkelde gebieden) om het effect op microklimaat, mens en de natuurlijke habitat 
te minimaliseren. Dit kan door sterke opwarming van dakoppervlaktes en verharde 
buitenoppervlaktes te vermijden:de kasseien van de parkeerzone worden opnieuw 
aangelegd met open voegen. Bomen en de loods  zorgen ook voor schaduw. Voor de 
dakbedekking worden materialen gekozen met een hoge Solar Reflectance Index (SRI). 

6.5.  WATER 

De natuurlijke waterkringloop is de laatste decennia door de toename van bebouwing en bestrating 
ernstig verstoord.Hemelwater kan niet meer natuurlijk infiltreren waardoor riolen en 
rioolwaterzuiveringsinstallaties in regenrijke periodes de grote watertoevloed niet aankunnen. 
Daardoor zijn er overstromingen, komt ongezuiverd afvalwater in de rivieren terecht en zakt de 
grondwatertafel: drinkwater wordt schaars.Deze waterproblematiek vraagt om een integrale aanpak, 
waarbij de klemtoon komt te liggen op volgende zaken: 

 behouden van de natuurlijke hydrologie door:

  beperken van bemaling in tijd en hoeveelheid. Bemaling laten infiltreren in plaats van 
lozen in de riolering.  

 behoud en integratie van bestaande waterlopen  

 hemelwaterneutraal project realiseren door: 

 Een studie naar het benodigde buffervolume op de site uit te voeren.  
 het regenwater te hergebruiken (zie ook: beperken drinkwaterverbruik) 
 onmiddellijke infiltratie in de grond: open infiltratievoorzieningen (poel), parkeerzone 

wordt aangelegd met open voeg verharding (kasseien). Het deel van het water dat niet 
direct infiltreert in de grond, laten afhellen naar een groenstrook.  

 oppervlaktewatervervuiling beperken door:

 gescheiden afvoerleidingen te voorzien voor hemelwater en afvalwater.  
 controle op zorgzaam werken op werf  

 beperken van drinkwaterverbruik

 door regenwater te gebruiken wordt het gebruik van drinkbaar water beperkt: 
regenwater van wordt individueel opgevangen in betonnen regenwatertanks en gebruikt 
voor: toiletten, douches, buitenkranen (wassen laarzen, wassen fietsen, onderhoud 
buitenaanleg,..) 

 door laag waterverbruik kranen, zuinige toiletten en douches  

6.6. GRONDSTOFFEN EN AFVAL  

Het gebruik van grondstoffen en het produceren van afval zijn onderdeel van een cyclus op 
mondiaal niveau: de grondstoffenkringloop. Voor een duurzaam beheer van de kringloop moet 
daarom zowel de input (de keuze van materialen) als de output (het afvalbeheer) op een 
duurzame wijze verlopen. De huidige productie- en consumptiepatronen houden echter geen 
rekening met de volledige grondstoffenkringloop. Bij de aankoop van een product wordt alleen de 
productkosten doorgerekend, zelden de milieukosten. 

De Levens Cyclus Analyse (LCA) methode onderzoekt de totale milieubelasting en invloed van 
een product gedurende de volledige kringloop. Hierbij worden alle materiële en energetische input 
en output onderzocht zoals: de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en 
afvalverwerking.De NIBE classificatietabellen verdelen bouwmaterialen onder in klassen van 
milieu-impact, gaande van 1 tot 7.  

Onze doelstellingen: 

 beperken van materiaalgebruik door correctie dimensionering.

Door op zoek te gaan naar de juiste maat (grootte, breedte, dikte ) i.f.v. ergonometrie, functie 
en gebruik kunnen zeer veel materialen bespaard worden. Een wegenis die 10 cm smaller is 
veroorzaakt een keten van materiaalbesparing. Door het correct berekenen van alle 
maatvoeringen op basis van de juiste parameters wordt verspilling vermeden. 

 Hergebruik van materialen



 In ons voorstel worden de kasseien herbruikt. Door een inventaris te maken van de 
aanwezige materialen kan men overwegen worden ook andere materialen te herbruiken. 
Een geschikte plaats voor tijdelijke stockage moet voorzien worden.  

 Een gesloten grondbalans houdt in dat er geen grond wordt aan- of afgevoerd, doch 
enkel wordt verplaatst op eigen terrein. 

 Gebruik van duurzame materialen

 Gebruik van duurzaam houtsoorten: hout met een FSC-certificaat wordt ontgonnen in 
duurzaam beheerde bossen. 

 Duurzaam bestratingsmateriaal en riolering: naast de infiltratiemogelijkheden van 
bestratingen en riolering, moeten de materialen ook getoetst worden aan het onderhoud 
en een levenscyclusanalyse. 

 Duurzaam straatmeubilair (zitbanken, speeltoestellen, vuilnisbakken, paaltjes, ...): bij de 
keuze van straatmeubilair moet de volledige levenscyclus, de vandalismebestendigheid 
en weersbestendigheid in rekening worden gebracht. 

 Duurzame materialen – gebouwen 
Het ontwerpteam stelt materialen voor die vallen binnen de NIBE-milieuklassen 1 tot en 
met 4, op voorwaarde dat voor elke toepassing een materiaal in die klassen beschikbaar 
is.

 Afvalstromen scheiden:Door bouwafval goed te recycleren kunnen de afvalstromen beter 
worden aangewend voor nieuwe toepassingen. 

6.7. ENERGIE 

Er bestaat een hiërarchie in de toe te passen energetische maatregelen. Als ontwerpteam 
onderschrijven wij de principes van de Trias Energetica, zoals vastgelegd door de Europese 
Commissie. De Trias Energetica legt drie hiërarchische niveaus vast: 
- beperk het energieverbruik door beperking van de vraag;  
- gebruik duurzame energiebronnen;  
- gebruik eindige energiebronnen efficiënt. 
Duurzaamheid en ecologische impact van een gebouw moeten echter steeds in overeenstemming 
gebracht worden met fundamentele comfortcriteria betreffende binnentemperatuur, luchtkwaliteit, 
akoestiek, daglichttoetreding in het gebouw. Een kwalitatief ontwerp slaagt erin om de nagestreefde 
duurzaamheidsdoelstellingen en vooropgestelde comfortcriteria te verzoenen. 

Rekening houdend met de berekende vierkante meter prijs in de raming, lijkt het haalbaar de laag-
energie standaard te halen, mits toepassing van een efficiënte budgetvriendelijk installatie. 
Door het ontwerpteam worden de volgende energiemaatregelen voorgesteld :

PASSIEVE MAATREGELEN 
 Goed geïsoleerde huid met u-waardes: maximum 0,3 W/m2K voor opake delen, 1,1 W/m2K 

voor
   transparente delen. 
 Zuidgevel met veel beglazing voor een optimale zonne-instraling en hoge zonnewinsten. 
 Luifels en zonwering om oververhitting tegen te gaan. 
 Betonskelet en silicaatsteen zorgen voor thermische massa: dit verhoogt het zomercomfort. 
 Passieve nachtkoeling. 
 Compact bouwen door stapeling. 

 Evenwicht in aandeel beglaasde geveldelen. 
 Luchtdichte aansluitingen en afwerkingen. 
 Koudebrugvrij bouwen. 

AKTIEVE MAATREGELEN 

 Een installatie op maat van het gebouw. Een pelletketel is een energiebron met een lage 
investeringskost. De brandstof van de pelletketel bestaat uit samengeperste houtresten 
(pellets) van zagerijen en de houtverwerkende industrie. Houtsnippers van lokaal 
groenonderhoud kunnen ook worden ingezet.  Pellets kosten een kwart minder dan stookolie 
en halen een veel hoger rendement. De installatie kan ook zichtbaar blijven voor het publiek 
en educatief worden ingezet.  
 Tentoonstellingsruimtes moeten goed geventileerd worden. De grote ventilatiedebieten 

zouden zeer grote warmteverliezen kunnen betekenen. Daarom stelllen we ventilatie met 
warmterecuperatie voor (systeem D) met een hoog kwalitatieve luchtgroep met warmtewiel 
en CO2-sturing . 
0. Verwarmen met radiatoren: lage investeringskost en eenvoudig regelbaar. 
1. Thermische zonne-energie: eenvoudig combineerbaar met de pellet-installatie. Hiermee 
kunnen we de warmwatervraag van de douches dekken. 
2. Fotovoltaïsche zonne-energie kan het systeem aanvullen als er budget wordt 
vrijgemaakt. 
3. In een lichtontwerp energiezuinigheid toetsen van: type lampen, armaturen, de 
opstelling, lichtverdeling, een intelligente sturing in funktie van de behoefte en beschikbaar 
daglicht. 

6.8. GEZONDHEID, LEEFBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID 

In dit hoofdstuk staat de mens centraal en hoe deze zich verhoudt met het 
streekbezoekerscentrum. Onder dit hoofdstuk vallen volgende onderwerpen: 

 gezondheid en hinder: heel wat elementen in onze moderne, mobiele samenleving worden 
als hinderlijk ervaren. Elementen zoals verkeersoverlast, geluidsoverlast, geuroverlast ... 
tasten de leefbaarheid en zelfs de gezondheid aan. Gezonde gebouwen, een aangenaam 
klimaat en goede inplanting vermijden luchtvervuiling, licht- en lawaaihinder. 

 zon en licht: mensen verwachten in hun gebouwen een goede daglichtbeschikbaarheid. 
Daglicht maakt de binnenruimte attractiever en levendiger, en zorgt bij goede 
controlemechanismen voor een beperking van het energieverbruik voor kunstverlichting. 

 activiteiten: de ontmoetings- en speelplekken worden gebruikt bij het vormgeven van de 
publieke ruimte. Hierdoor is er meer aandacht voor kinderen en jongeren bij de vormgeving 
en inname van de publieke ruimte. 

 Veiligheid: door vroeg genoeg de factor veiligheid na te kijken kan ook dit thema verwerkt 
worden.

 toegankelijkheid: een basisvoorwaarde voor elke mens is een gezonde en leefbare 
omgeving die voor iedereen toegankelijk is. We streven naar een optimale toegankelijkheid 
van buitenruimtes en binnenruimtes: de vrije doorgangsbreedte is overal minimum 150cm, 
de vrije ruimte om volledig te kunnen draaien is 150cm voor rolstoelgebruikers, de vrije 
doorgangshoogte is minimum 210cm, straatmeubilair en groenvoorzieningen worden buiten 
de loopzone geplaatst,  het loopoppervlak is vlak en slipvrij, hoogteverschillen worden 
vermeden of comfortabel overbrugt,  gidslijnen en waarschuwing voor blinden en 
slechtzienden, informatie en voorzieningen worden leesbaar, logisch en op de juiste hoogte 



ingeplant. Optimale toegankelijkheid impliceert 
bereikbaarheid, betreedbaarheid, bruikbaarheid, begrijpbaarheid en betaalbaarheid. 

6.9. ECONOMIE EN WERK 

Het nieuwe streekbezoekerscentrum moet een versterking betekenen van het lokaal socio-
economisch weefsel. Overleg met belanghebbenden (horeca, middenstand,..) en bevoegde 
instanties kan beslissingen sturen.  

6.10. INNOVATIE 

Op verschillende vlakken kunnen initiatieven worden genomen om de duurzaamheid verder te 
verbeteren.  

Mogelijkheid:  
- certificatie van het ontwerp door nationale instanties (vb passiefhuisplatform) of internationale
instanties (vb. BREEAM). Het ontwerpteam is in staat deze certicaties te begeleiden.

6.11. BEHEER 

Een duurzaam ontwerp staat niet garant voor een duurzame ingebruikname en een duurzaam 
beheer. De overdracht van de kennis van de bouwheer, de ontwerpers en de aannemers naar de 
gebruikers toe is een noodzakelijke en belangrijke stap in het gehele proces. 

Een belangrijk positief effect van het duurzaam beheren is de economische besparing die kan 
worden gemaakt. We denken o.a. aan: monitoring technieken gedurende 24 maand om ze zo 
efficiënt mogelijk in te zetten en te gebruiken, afsluiten van onderhoudscontracten,  een 
gebruikersgids die alle gegevens verzamelt die nodig zijn om het gebouw en zijn omgeving correct 
te onderhouden, .. 

Afbeelding : voorstel voor installatieschema 



II. PLANNENBUNDEL 













V. WERKVOORSTEL VOOR DE ORGANISATIE VAN HET PLANPROCES  

1. Onderhandelingsprocedure: 

Voorliggend dossier weerspiegelt de visie en aanpak van het ontwerpteam in de huidige 
fase van de opdracht, uitgewerkt in een concreet ontwerpvoorstel. 
Bijkomende uitdagingen voor deze opgave zijn de integratie van het tentoonstellingsconcept 
in het ontwerp, en de aanleg van de publieke en semipublieke ruimten. Het ontwerpteam is 
voorstander van een ontwerpproces in nauw overleg met de opdrachtgever en de 
scenografen. 

2.  Planproces 

Als instrument om het proces in goede banen te leiden worden naargelang de vordering van 
het project  de volgende vergaderingen samengesteld: 

Ontwerpteamvergadering : 
- Leden : architect, ingenieurs, adviseurs, EPB verslaggever en veiligheidscoördinator. 
- Voorzitter en verslaggever : architect 
- Inhoud : ontwerp, technische en stedenbouwkundige aspecten, bouwkost, 
  aanbestedingsdossier, uitvoeringsdossier, planning. 

Projectteamvergadering : 
- Leden : architect en opdrachtgever 
- Voorzitter en verslaggever : architect 
- Inhoud : programma, ontwerp, bouwbudget, aanbesteding, vordering der werken en 
  betaling, evaluatie verrekeningen.  

Bouwteamvergadering : 
- Leden : opdrachtgever, architect, ingenieurs, adviseurs, EPB verslaggever en 
  veiligheidscoördinator, aannemer en eventueel onderaannemers. 
- Voorzitter en verslaggever : architect 
- Inhoud : opvolging bouwplanning, voorbereiding, evaluatie en bijsturen uitvoering. 

Kostenvergadering : 
- Leden : opdrachtgever, architect, aannemer 
- Voorzitter en verslaggever : architect 
- Inhoud : evaluatie bouwbudget, overhandiging en toelichting vorderingsstaten en 
  verrekeningsvoorstellen. 

Planproces :

Start : aanvang van het project bij ondertekening van de overeenkomst 

VO : voorontwerpfase : 

- Het opstellen van de planning. 
- Het aanstellen van de adviseurs en evt. onderaannemers. 
- Kennismakingsronde met de leden van het Projectteam. 
- het verfijnen van het ontwerp en het programma van eisen. 
- Het evalueren van het ontwerp op het vlak van budgettering. 
- Het vastleggen van de ambities op het vlak van het energieniveau en de 

comfortvereisten van het nieuw administratief gebouw. 
- Het evalueren van het ontwerp op het vlak van stedenbouwkundige en 

bouwtechnische haalbaarheid. 

- Elementenraming. 
- Opmaak elementaire EPB berekeningen op basis van het voorontwerp. 

DO : definitief ontwerp :

- Opmaak van het bouwaanvraagdossier 
- Opmaak van een gedetailleerde meting en raming. 
- Opmaak voorstudie EPB en PHPP indien nodig. 

UO : uitvoeringsontwerp : 

- Opmaak van aanbestedings- en uitvoeringsdossier. 

VI. VOORSTEL VOOR DE PLANNING EN OPVOLGING VAN DE 
KOSTENBEHEERSING 

1. Tijdens het ontwerp 

In iedere fase van het ontwerp wordt een raming gemaakt die toelaat de bouwkost te 
toetsen aan de vooropgestelde budgettering.  
Deze ramingen worden aanvankelijk opgemaakt op basis van de bouwelementen. De 
samenstelling van de bouwelementen gebeurt in nauw overleg met de adviseurs. Zo 
kunnen de budgettaire consequenties van de ontwerpbeslissingen geëvalueerd worden, 
kunnen de ontwerpers en adviseurs in nauw overleg streven naar budgettaire efficiëntie 
voor alle aspecten van het ontwerp, en kunnen alternatieve ontwerpopties en 
uitvoeringsmethodes onderzocht worden. 
    
De ramingen worden opgemaakt aan de hand van actuele aannemingsprijzen. Hierbij gaat 
bijzondere aandacht uit naar de informatievergaring bij gespecialiseerde bedrijven, 
fabrikanten, nutsmaatschappijen, adviseurs en andere bouwpartners. 

In iedere raming wordt een post “onvoorziene werken” opgenomen, ten bedrage van een 
bepaald percentage van de totale ramingsprijs. Het bedrag van deze post wordt 
opgenomen in de budgettering tijdens de uitvoeringsfase. 

2. Bij aanbesteding 

Voor de opmaak van de aanbestedingsdocumenten wordt door de ontwerpers en adviseurs 
een gedetailleerde meting opgemaakt van de door hem behandelde aspecten van het 
ontwerp. Op basis van courante aanbestedingsprijzen wordt een gedetailleerde raming 
opgemaakt. Deze gedetailleerde raming wordt getoetst aan de voorgaande ramingen en 
aan het beschikbare bouwbudget. Iedere adviseur levert de aanbestedingsdocumenten aan 
voor de door hem behandelde onderdelen van het project.  

3. Tijdens de uitvoering 

De ervaring en expertise van het ontwerpteam maken het mogelijk om problemen tijdens de 
uitvoeringsfase vroegtijdig te detecteren en aan te pakken. Op deze manier worden 
nutteloze meerkosten vermeden. De aannemer kondigt iedere periodieke vordering aan 
zodat een kostenvergadering kan belegd worden. De vorderingsstaten onder de vorm van 
een spreadsheet overeenkomstig de aanbestedingsdocumenten laten toe de evolutie van 



het project te evalueren. De verrekeningsaanvragen van min- en meerwerken worden door 
de aannemer toegelicht en gemotiveerd. In overleg met de opdrachtgever kunnen door 
architect en adviseurs aanpassingen in het dossier aangebracht worden in functie van het in 
balans houden van de budgettering. Tevens kan de opdrachtgever beslissen de post 
“onvoorziene werken” op te nemen in de budgettering van de uitvoering.  

VII. VOORSTEL VOOR DE SAMEN WERKINGSVERBANDEN 

Om de complexiteit van de site bloot te leggen en een juiste lezing te krijgen van de 
landschappelijke en ruimtelijke structuren werd het ontwerpteam voor deze fase 
van de opdracht versterkt door een ontwerpbureau voor stedenbouw, landschap en 
publieke ruimte, dat relevante ervaring kan voorleggen in het historisch, ruimtelijk 
en landschappelijk onderzoeken van vergelijkbare sites in de regio Heuvelland.  

Voor het verder verloop van de opdracht is een ontwerpteam samengesteld dat 
bestaat uit : 
- een bureau voor landschapsontwerp 
- raadgevend ingenieur stabiliteit 
- raadgevend ingenieur technieken 
- studiebureau voor EPB 
- studiebureau voor akoestiek 

De verdere voorstelling van het ontwerpteam, met vermelding van relevante de 
expertise en referenties voor deze opdracht is bij het dossier gevoegd onder 
gesloten omslag.


