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4401
Tongeren — woonwijk Siegelsmarkt 
Volledige studieopdracht voor de sociale woonwijk Siegelsmarkt in Tongeren

OPDRACHTGEVER
 – Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij 

WOONZO cvba voor de huurwoningen 
Contactpersoon: Marnik Croux

 – De Sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landei-
gendom voor de koopwoningen 
Contactpersoon: Robby Habets

LIGGING
Gebied tussen Molenweg en Groenstraat / Bilzer-
steenweg en Ziegelsmeer, 3700 Tongeren 

BOUWBUDGET EXCL. BTW EN ERELONEN
€20.880.000

HONORARIUM (EXCL. BTW)
Een algemene ereloonvork: 6 % - 6,25% voor de 
volledige studieopdracht, incl. architectuur, stabiliteit, 
speciale technieken, omgevingsaanleg, infrastructuur 
(volgens de richtlijnen van VMSW barema 2006.1 
stabiliteit en speciale technieken volgens de richtlijnen 
VMSW – modelcontract type RI – 2005). 

VERGOEDING (EXCL. BTW)
€10.000 

SELECTIEBEPERKING
5 kandidaten

INBEGREPEN IN DE OPDRACHT
 – architectuur
 – interieur (eerste uitrusting, waaronder vast 

meubilair)
 – stabiliteit
 – speciale technieken
 – buitenruimtes en omgevingsaanleg
 – infrastructuur (wegen- en rioleringswerken)

Exclusief opmeting, EPB-verslaggeving, veiligheidsco-
ordinator, participatie, los meubilair, archeologisch 
onderzoek.

SELECTIEVOORWAARDEN
Een kandidaatstelling moet aan volgende voorwaarden 
voldoen om in aanmerking te komen voor selectie:
 – De kandidaten moeten ingeschreven zijn bij de 

Orde van Architecten.
 – Er wordt een motivatietekst ingediend over de 

maatschappelijke dimensie van de opdracht. 
Hiermee toont de kandidaat dat zijn werkwijze een 
maatschappelijke doelstelling kan realiseren en de 
publieke functie kan waarborgen.

 – Er wordt een projectteam gevormd van 3 personen 
die gegarandeerd aan de opdracht zullen werken. 
Op vlak van deskundigheden moet het projectteam 
als volgt samengesteld zijn:
 – minstens 1 deskundigearchitectuur 
 – minstens 1 deskundige landschapsarchitectuur 
 – De projectleider kan 5 jaar ervaring voorleggen.

 – Er worden 3 eigen referentieprojecten voorgelegd. 
De referentieprojecten moeten voldoen aan 
volgende voorwaarden:
 – 1 referentie die ervaring aantoont met sociaal 

wonen (normen VMSW)
 – 1 referentie die ervaring aantoont met 

landschap/publieke ruimte
 – 1 referentie die de kandidaat zelf relevant vindt 

in functie van de voorliggende opgave.
 Voor deze referentieprojecten geldt:

 – De referentieprojecten mogen gerealiseerd, 
in aanbouw of in (voor)ontwerpfase zijn. 
Wedstrijddeelnames zijn ook toegelaten.

 – Bij de referentie wordt toegelicht welke rol de 
ontwerper vervulde bij het voorgestelde project.

 – De referenties tonen aan op welke manier de 
ontwerper omgaat met de bestaande context 
en de omgeving

SELECTIELEIDRAAD
Download de selectieleidraad voor meer  informatie 
over het verloop van de selectieprocedure, de 
 uitsluitingsgronden en de selectie-en gunningscriteria:
Selectieleidraad OO4401 Tongeren

https://vlaamsbouwmeester.be/sites/default/files/open_call_project_files_not_started/OO4401_selectieleidraad_NL.pdf
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94401 TONGEREN / SIEGELSMARKT

Projectomschrijving

WOONZO cvba en Kleine Landeigendom cv zijn 
sociale bouwmaatschappijen uit Zuid-Limburg 
die in Tongeren werkzaam zijn. WOONZO cvba 
staat in voor de sociale huurwoningen, Kleine 
Landeigendom cv voor de sociale koopwoningen. 
Vertrekkend vanuit de ontwerprichtlijnen van 
de VMSW dient een volledige nieuwe woonwijk 
te worden ontworpen. Beide huisvestingsmaat-
schappijen zijn hiervoor op zoek naar een multidis-
ciplinair team met kennis van en ervaring in 
architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur 
en inrichting van de publieke ruimte. Binnen het 
vrij strikte kader van het geldende RUP zoeken we 
naar creativiteit en innovatie, kwaliteit en esthetiek, 
ecologie en duurzaamheid.
De projectzone is een noordelijke uitloper van 
het stedelijk weefsel van Tongeren, aansluitend 
op een sociale woonwijk uit de jaren 1950-1965 en 
2003. In het westen is het gebied begrensd door de 
lintbebouwing langs de gewestweg N730 Tongeren-
Bilzen. In het noorden vormt de Molenweg – een 
recent aangelegde ontsluitingsweg – een zeer harde 
grens. In het zuiden loopt tussen het projectgebied 
en de oude woonwijk een ‘groen spoor’: de oude 
trambedding die vandaag wordt opgewaardeerd als 
fietsroute Fruitspoor.
De totale oppervlakte van het te ontwerpen 
terrein bedraagt +/- 52.000 m². We gaan uit van 
een totaal ontwerp van +/- 116 sociale woningen, 
waarvan 50% koop- en 50% huurwoningen. In het 
zuidwesten van het gebied dient rekening gehouden 
met een private ontwikkeling van +/- 11 woningen. 
Het RUP Siegelsmarkt, goedgekeurd op 28 oktober 
2011, bepaalt het juridisch ruimtelijk kader voor 
de ontwikkeling. In het RUP zijn projectzones 
omschreven die met een bepaalde fasering dienen te 
worden ontwikkeld. Hoofdzakelijk dienen grondge-
bonden eengezinswoningen te worden voorzien, 
naast een drietal kleinschalige woonvolumes met 
meergezinswoningen.
 – De bouwmaatschappijen zijn op zoek naar een 

ontwerpteam met aandacht voor:
 – de architecturale inpassing in het landschap 

door een kwaliteitsvolle vormgeving en 
inplanting

 – budgetvriendelijke en duurzame architectuur
 – publieke ruimte gericht op ontmoeting 

en verblijfskwaliteit voor alle leeftijden. 
De inrichting moet bijdragen aan de realisatie 
van een veilige, gezonde, sociale en duurzame 

wijk waar het aangenaam wandelen, fietsen én 
wonen is.

 – ecologie: zowel de eigenaar/verhuurder als de 
gebruiker/huurder moeten kunnen genieten van 
een duurzaam systeem.

 – de aanmoediging van duurzame mobiliteit
 – een gefaseerde aanpak van de werken
 – de richtlijnen inzake oppervlaktenormering en 

kostprijsbepaling van de VMSW
 – nauw overleg met de stad Tongeren.
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4402
Torhout — Blekerijsite
Volledige studieopdracht voor de bouw van een sociaal woonproject op 
de Blekerijsite te Torhout

OPDRACHTGEVER
Bouwmaatschappij De Mandel cv
Contactpersoon: Hilde Smits

LIGGING
Blekerijstraat, 8820 Torhout 
tussen Blekerijstraat en Koer Vanthuyne 

BOUWBUDGET INCL.. BTW EN ERELONEN
€3.600.000 bouwbudget is maximum 96% van het 
kostprijsplafond van de simulatietabel FS3 van de VMSW 

HONORARIUM (EXCL. BTW)
Algemene ereloonvork : €173.493,33 – €274.893,33 
volgens barema De Mandel 

VERGOEDING (EXCL. BTW)
€7.500

SELECTIEBEPERKING
3 kandidaten

INBEGREPEN IN DE OPDRACHT
 – architectuur
 – stabiliteit en speciale technieken
 – EPB en ventilatieverslaggeving
 – private omgevingsaanleg (terrassen)

Exclusief openbare omgevingsaanleg, veiligheidscoör-
dinatie

SELECTIEVOORWAARDEN
Een kandidaatstelling moet aan volgende voorwaarden 
voldoen om in aanmerking te komen voor selectie:
 – De kandidaten moeten ingeschreven zijn bij de 

Orde van Architecten.
 – Er wordt een motivatietekst ingediend over de 

maatschappelijke dimensie van de opdracht. 
Hiermee toont de kandidaat dat zijn werkwijze een 
maatschappelijke doelstelling kan realiseren en de 
publieke functie kan waarborgen.

 – Er wordt een projectteam gevormd van 3 personen 
die gegarandeerd aan de opdracht zullen werken. 
Op vlak van deskundigheden moet het projectteam 
als volgt samengesteld zijn:
 – De projectleider is een deskundige architectuur 

die minstens vijf jaar ervaring kan voorleggen.
 – Er worden 3 eigen referentieprojecten voorgelegd. 

De referentieprojecten moeten voldoen aan 
volgende voorwaarden:
 – Minstens één van de referentieprojecten toont 

aan dat de kandidaat ervaring heeft met de 
uitvoering van sociale huisvesting, dit referentie-
project mag een gerealiseerd project zijn of een 
project in uitvoering.

 – Minstens één van de referentieprojecten toont 
aan dat de kandidaat ervaring heeft met 
projecten met een gelijke schaalgrootte, dit 
referentieproject mag ook een (voor)ontwerp of 
een wedstrijddeelname zijn.

 Voor deze referentieprojecten geldt:
 – Bij de referentie wordt toegelicht welke rol de 

ontwerper vervulde bij het voorgestelde project.
 – De referenties tonen aan op welke manier de 

ontwerper omgaat met de bestaande context 
en de omgeving

SELECTIELEIDRAAD
Download de selectieleidraad voor meer informatie 
over het verloop van de selectieprocedure, de uitslui-
tingsgronden en de selectie- en gunningscriteria:
selectieleidraad 4402 Torhout

https://vlaamsbouwmeester.be/sites/default/files/open_call_project_files_not_started/OO4402_selectieleidraad_NL.pdf
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194402 TORHOUT / BLEKERIJSITE

Projectomschrijving

De Mandel wil in samenspraak met stad Torhout 
een kwalitatief sociaal woonproject realiseren op de 
Blekerijsite, een strategische en centraal gelegen site 
op wandelafstand van het centrum en het station 
van Torhout. In een uitgebreide haalbaarheidsstudie 
uitgevoerd door VELD architecten, Atelier Horizon, 
Traject en PDG Real Estate Expertise werd een 
evenwicht gezocht tussen een rationeel bouwpro-
gramma volgens de noden van de sociale huisves-
tingsmaatschappij, de nodige parkeercapaciteit en 
het ontwikkelen van een sterke landschappelijke 
kwalitatieve binnenruimte, als één van de zeven 
‘verborgen tuinen’ zoals die in de visie voor de 
stadskernvernieuwing van de Stad Torhout worden 
omschreven.
Het Masterplan Stadskernvernieuwing Torhout, 
ondertussen in uitvoering, werd in 2017-2018 
opgemaakt door het team rond LIST, LOLA en Sweco 
(OO3206) en legt sterk de nadruk op de kwaliteit 
van het landschap in en om het stedelijke weefsel 
van Torhout. De Blekerijsite vormt een strategisch 
kruispunt tussen de historische langgerekte markt, 
de voorgestelde zeven verborgen tuinen, kasteelpark 
Ravenhof, de historische vesten en het spoorweg-
landschap als lineaire landschappelijke drager van 
open ruimte. Met de geplande herontwikkeling van 
de Blekerijsite wil men deze puzzelstukken coherent 
in elkaar passen.
Het ontwerpend onderzoek door VELD architecten, 
Atelier Horizon, Traject en PDG Real Estate Expertise 
leverde een voorkeurscenario op. De haalbaar-
heidsstudie reikt verschillende ontwerpprincipes 
aan die de stedenbouwkundige kwaliteit van het 
voorstel garanderen. Deze principes kunnen als 
afwegingskader worden gehanteerd voor de verdere 
architecturale uitwerking van het bouwvolume. 
Het voorkeurscenario behelst in de eerste plaats een 
compact en rationeel bouwvolume voor het sociaal 
woonprogramma en een efficiënte en bereikbare 
publieke parking. Dit scenario beantwoordt ook 
het best aan de ambitie om te ontharden en 
groene ademruimte te creëren voor de buurt 
ter compensatie van het uitgestrekte verharde 
marktplein. Eerder dan een continue grootschalige 
open ruimte, wordt er door de configuratie van het 
nieuwe woongebouw een natuurlijke opdeling in 
drie publieke plekken gecreëerd: 1) Parking Deprez, 
2) de Blekerijstraat als landschappelijke verbinding 
richting Ravenhof en 3) de verborgen tuin. 
Ze zijn functioneel als stedelijke ruimtes maar ook 

maximaal groen en biodivers.
Ook de landschappelijke herinterpretatie van de 
historische vesten is een belangrijke ambitie bij 
de herontwikkeling van de Blekerijsite. Doorheen 
het bouwblok en tot aan de parktuin van het 
Kasteel Ravenhof moet ruimte komen voor spel en 
ontmoeting: een collectieve tuin op schaal van de 
buurt.
In de haalbaarheidsstudie wordt voor de apparte-
menten een L-vormig volume voorzien dat wordt 
gearticuleerd in twee deelvolumes om de impact 
op de naburige percelen en de beschaduwing van 
de verborgen tuin te beperken. Een kopgebouw aan 
de Blekerijstraat telt vier bouwlagen, het volume 
in oost-westelijke richting slechts drie. Op die 
manier wordt de massiviteit van het bouwvolume 
getemperd.
Op het gelijkvloers dient een ruime en vlot 
bereikbare fietsenstalling voorzien te worden om 
duurzame mobiliteit aan te moedigen. Door de 
centrale ligging en het profiel van de doelgroep is 
de verwachting dat tien ondergrondse autopar-
keerplaatsen volstaan. De bovengrondse parkeer-
plaatsen zijn publiek en behoren niet tot deze 
studieopdracht.
Deze opdracht behelst het bouwen van 26 sociale 
huurappartementen (voornamelijk huurappar-
tementen type 2/3, aangevuld met een beperkt 
aandeel type 1/2 of 2/4; van de 26 zijn er drie 
gelijkvloerse appartementen aangepast aan minder-
validen), rekening houdend met de contouren van 
de haalbaarheidsstudie. Elke entiteit heeft een 
kleine private buitenruimte of terras. Alle apparte-
menten moeten voldoen aan de ontwerprichtlijnen 
voor sociaal wonen. De huidige opdracht beperkt 
zich tot het ontwerp en de bouw van de sociale 
appartementen. Voor de verdere uitwerking van 
de omgevingsaanleg zorgt VELD i.s.m. een studie-
bureau.
We zijn op zoek naar een ontwerpteam met 
aantoonbare ervaring in de uitvoering van sociale 
huisvesting. We verwachten een ambitieus ontwerp 
dat zowel architecturaal kwalitatief is als kostprijs-
bewust, maar ook een degelijk bestek en een goede 
werfopvolging.
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OPDRACHTGEVER
POM West-Vlaanderen 
Contactpersoon: Koenraad Marchand

LIGGING
Doorniksesteenweg 218, 8500 Kortrijk 

BOUWBUDGET (EXCL. BTW EN ERELONEN)
€1.550.000

HONORARIUM (EXCL. BTW)
Algemene ereloonvork : 11% - 13%

VERGOEDING (EXCL. BTW)
€12.500

SELECTIEBEPERKING
4 kandidaten

INBEGREPEN IN DE OPDRACHT
 – de architectuurstudie
 – de stabiliteitsstudie
 – de studie van het klimaat en alle speciale 

technieken, inclusief de EPB-verslaggeving: HVAC, 
sanitair, elektriciteit, telefonie, data, branddetectie 
en -beveiliging, inbraakbeveiliging en toegangscon-
trole, geluid en videofonie, liften

 – de studie van de inrichting van de buitenruimte 
en de groenaanleg onder de vorm van een schets-
ontwerp

 – de studie van de binneninrichting, inclusief het 
vaste meubilair

 – de organisatie van de procedure voor het aanstellen 
van de veiligheidscoördinator

SELECTIEVOORWAARDEN
Een kandidaatstelling moet aan volgende voorwaarden 
voldoen om in aanmerking te komen voor selectie:
 – De kandidaten moeten ingeschreven zijn bij de 

Orde van Architecten. 

 – Er wordt een motivatietekst ingediend. Hiermee 
toont de kandidaat dat zijn werkwijze een 
maatschappelijke doelstelling kan realiseren en de 
publieke functie kan waarborgen.

 – Er wordt een projectteam gevormd van 3 personen 
die gegarandeerd aan de opdracht zullen werken. 
Op vlak van deskundigheden is het projectteam als 
volgt samengesteld:
 – De leider van het projectteam is een deskundige 

architectuur met minstens 5 jaar ervaring als 
projectleider bij publieke projecten

 – Minstens 1 landschapsdeskundige
 – Er worden 3 referentieprojecten voorgelegd. De 

referentieprojecten moeten voldoen aan volgende 
voorwaarden:
 – 1 van de referentieprojecten toont aan dat de 

kandidaat ervaring heeft met projecten waarin 
duurzame energie en circulariteit voorop staan. 

 – 1 van de referentieprojecten toont aan dat de 
kandidaat ervaring heeft met het bouwen in de 
context van een publiek toegankelijk park of 
1 van de referentieprojecten toont aan dat de 
kandidaat ervaring heeft met het ontwerpen van 
een publiek gebouw.

 Voor deze referentieprojecten geldt:
 – De referentieprojecten mogen gerealiseerd, 

in aanbouw of in (voor)ontwerpfase zijn. 
Wedstrijddeelnames zijn ook toegelaten.

 – Bij de referentie wordt toegelicht welke rol de 
ontwerper vervulde bij het voorgestelde project.

 – De referenties tonen aan op welke manier de 
ontwerper omgaat met de bestaande context 
en de omgeving

SELECTIELEIDRAAD
Download de selectieleidraad voor meer informatie 
over het verloop van de selectieprocedure, de 
uitsluitings gronden en de selectie- en gunningscriteria:
selectieleidraad 4403 Kortrijk

Kortrijk – Wetenschapshub
Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een wetenschapshub te 
Kortrijk. 

4403

https://vlaamsbouwmeester.be/sites/default/files/open_call_project_files_not_started/OO4403_selectieleidraad_NL.pdf
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294403 KORTRIJK / WETENSCHAPSHUB

Projectomschrijving

De Provincie West-Vlaanderen heeft de afgelopen 
jaren een sterke innovatiegerichte werking 
uitgebouwd vanuit POM West-Vlaanderen en 
TUA West onder de noemer ‘Fabrieken voor de 
Toekomst’. Bedrijven toegang geven tot (kennis)
infrastructuur en tools aanreiken om te schakelen in 
de snel veranderende wereld staan hierin centraal. 
Tegelijk slaan we de brug tussen de onderzoeks- en 
de bedrijfswereld omdat we ervan overtuigd zijn 
dat kruisbestuiving werkt.
De afgelopen jaren werd een netwerk van 
thematische wetenschapsparken uitgebouwd 
met een sterke sectorale focus. In een volgende 
fase maken we een cross-sectorale link tussen de 
verschillende Fabrieken. Naast de inhoudelijke 
samenwerking komt er ook een fysiek ankerpunt 
waar kennisinstellingen van verschillende netten 
en bedrijven elkaar op neutrale bodem kunnen 
ontmoeten en een platform ter beschikking krijgen 
voor het valoriseren van hun innovatieve trajecten: 
een wetenschappelijk Mouseion.
Hiervoor wensen wij op Hoog Kortrijk een nieuw 
gebouw op te richten, als pendant van het kasteeltje 
in empirestijl (vastgesteld als bouwkundig erfgoed 
in 2009) uit de eerste helft van de 19de eeuw, 
dat op dezelfde site staat. Tussen het kasteeltje 
en de bouwplaats ligt een publiek toegankelijke 
rozentuin. Het nieuwe gebouw moet niet alleen 
fungeren als een landmark voor de site, maar 
ook een toekomstvisie op de wetenschappelijke 
en industriële ontwikkeling in West-Vlaanderen 
veruitwendigen. In deze ontwikkeling staat kennis 
centraal, met duurzame energie en circulariteit als 
hoofdthema’s, en met aandacht voor continuïteit 
en aansluiting met het verleden. Functioneel 
gaan beide gebouwen daarom deel uitmaken 
van eenzelfde wetenschapshub en zullen ze door 
eenzelfde partij geëxploiteerd worden.
We zoeken een ontwerpteam dat een innovatief 
en duurzaam voorbeeldproject weet te ontwerpen 
en tot uitvoering kan brengen, binnen de context 
van een parksite met bijzondere erfgoedwaarde. 
De relatie tot het kasteeltje en de inpassing in de 
omgeving zijn essentieel. Volume en footprint van 
de nieuwbouw dienen dan ook afgestemd op die 
van het kasteeltje (200 m², hoogte ca. 15 m). Voor de 
realisatie van de nieuwbouw dient een bestaand 
gebouw gesloopt te worden. Een ontwerpschets 
voor de omgevingsinrichting moet de coherentie 
met de rozentuin verzekeren. Tussen kasteeltje en 

bouwplaats loopt een openbare weg (Pypestraat) 
met een zeer lage dynamiek. De uitdaging voor de 
architectuur en omgevingsschets is onder andere 
hierin gelegen, deze weg visueel te verzinken in het 
park.
De nieuwbouw wordt de locatie waar alle 
community events van de Fabrieken en TUA West 
zullen plaatsvinden. Het park en de rozentuin 
blijven publiek toegankelijk. Het nieuwe gebouw 
dient onderdak te bieden aan een polyvalente 
ruimte, vergaderzalen en enkele kantoren. Zuinig 
ruimtegebruik en multifunctionaliteit dienen 
verwerkt in het architecturaal concept, net 
zoals een expliciete keuze voor circulariteit en 
duurzaamheid. Er wordt een cateringfaciliteit 
voorzien en een deel van de kantoorruimtes alsook 
de vergaderzalen en de polyvalente ruimte kunnen 
worden verhuurd aan derden die samenwerking 
hoog in het vaandel dragen.
De convivialiteit van de ruimte (gebouwen en park) 
staat centraal. Dit betekent dat de architectuur en 
haar omgeving ontmoetingen faciliteren. Het geheel 
moet niet voor één specifieke functie ontworpen 
worden, maar moet verschillende functies 
voor verschillende groepen kunnen huisvesten. 
Het ontwerp houdt bovendien rekening met een 
toekomstige herindeling van het gebouw zonder 
grote interne aanpassingswerken. 
Transparantie en toegankelijkheid, zowel tussen 
de verschillende ruimtes in het gebouw als in zijn 
relatie tot de omgeving, staan voor de openheid 
van geest die de site moet uitstralen. Het park van 
de rozentuin verbindt de toekomst (nieuw volume) 
met het verleden (beschermd kasteeltje). De site als 
geheel staat voor een positieve, voluntaristische 
toekomstvisie op mensenmaat, gedreven door 
kennis en door samenwerking.
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OPDRACHTGEVER
Stad Genk ism Toerisme Vlaanderen 
Contactpersoon: Veronique Claessens

LIGGING
3600 Genk, gebied begrensd door Shopping1, villawijk 
Molenblook, steilrand ten noorden van Europalaan, 
Oosterring, Hoogzij, 

BOUWBUDGET (INCL. BTW EN EXCL. ERELONEN)
 – Quickwin: €500.000
 – Voorwaardelijke uitvoeringsopdrachten: te bepalen 

op basis van inrichtingsplan (na 2025).

HONORARIUM 
 – Vast gedeelte: Opmaak van de conceptuele master-

visie en inrichtingsplan: max. €150.000 incl. btw. 
 – Quickwin en voorwaardelijk gedeelte

 – Opdracht quickwin te bepalen op basis van 
inrichtingsplan. 

 – Architectuur: alg. ereloonpercentage tussen 10% 
en 15%, 

 – Infrastructuur: te bepalen in offerte op basis 
van FABI KVIV.

 – Supervisie tegen uurloon bepaald in offerte

VERGOEDING (EXCL. BTW)
€7.500

SELECTIEBEPERKING
4 kandidaten

SELECTIEVOORWAARDEN
Een kandidaatstelling moet aan volgende voorwaarden 
voldoen om in aanmerking te komen voor selectie:
 – De kandidaten moeten ingeschreven zijn bij de 

Orde van Architecten. 
 – Er wordt een motivatietekst ingediend. Hiermee 

toont de kandidaat dat zijn werkwijze een 
maatschappelijke doelstelling kan realiseren en de 

publieke functie kan waarborgen.
 – Er wordt een projectteam gevormd van 3 personen 

die gegarandeerd aan de opdracht zullen werken. 
Op vlak van deskundigheden is het projectteam als 
volgt samengesteld:
 – Projectleider met minsten 5 jaar ervaring
 – Minstens 1 landschapsdeskundige
 – Minstens 1 deskundige architectuur

 – Er worden 3 referentieprojecten voorgelegd. De 
referentieprojecten moeten voldoen aan volgende 
voorwaarden:
 – 2 referenties tonen ervaring met landschappe-

lijke inrichtings- of visieprojecten (waarvan één 
project ook een combinatie van landschappe-
lijke en stedelijke context kan zijn)

 Voor deze referentieprojecten geldt:
 – De referentieprojecten mogen gerealiseerd, 

in aanbouw of in (voor)ontwerpfase zijn. 
Wedstrijddeelnames zijn ook toegelaten.

 – Bij de referentie wordt toegelicht welke rol de 
ontwerper vervulde bij het voorgestelde project.

 – De referenties tonen aan op welke manier de 
ontwerper omgaat met de bestaande context 
en de omgeving

SELECTIELEIDRAAD
Download de selectieleidraad voor meer informatie 
over het verloop van de selectieprocedure, de 
uitsluitings gronden en de selectie- en gunningscriteria:
selectieleidraad 4404 Genk

Genk – Landschap centrum-Kattevennen
De volledige studieopdracht voor de opmaak van een conceptuele 
mastervisie met het inrichtingsplan en realisatie quickwin (vast gedeelte) en 
de uitvoeringsopdrachten en de supervisie (voorwaardelijke deel) voor het 
‘verbindend landschap centrum/toegangspoort Kattevennen’ te Genk. 

4404

https://vlaamsbouwmeester.be/sites/default/files/open_call_project_files_not_started/OO4404_selectieleidraad_NL.pdf
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Projectomschrijving

Genk is veruit de groenste centrumstad van 
Vlaanderen. In termen van oppervlakte bos- en 
natuurgebied doet geen enkele centrumstad 
in Vlaanderen het beter. Genk heeft een 
specifieke ontstaansgeschiedenis in wijken of 
mijncités.  Dit bijzondere polycentrische weefsel 
dat bestaat uit een geheel van fragmenten en 
patronen waartussen relaties soms ontbreken of 
onderbenut zijn is vandaag nog steeds de basis van 
ons stadsontwikkelingsmodel. 
De afwisseling tussen bebouwde ruimtes (woon- en 
industriegebieden) en niet bebouwde natuur- en 
bosgebieden biedt een sterk kader om uit te groeien 
tot een duurzame, veerkrachtige en leefbare stad. 
De afgelopen decennia heeft Genk werk gemaakt 
van verschillende strategische stadsprojecten om 
haar stedelijk weefsel te versterken, zowel in het 
stadscentrum zelf als perifeer, gekoppeld aan de 
oude mijnsites (Winterslag: C-Mine, Waterschei: 
het THOR-park, Zwartberg: LABIOMISTA) en in 
belangrijke verbindende landschappen (Stiemer-
beekvallei, Kolenspoor, Europarklaan). Tegelijk wordt 
er blijvend geïnvesteerd in natuur.    
Deze inspanningen hebben evenwel het gevoel 
nog niet weggenomen dat het stadsweefsel, vooral 
vertrekkende vanuit het centrum, samenhang mist 
door een gebrekkige relatie tussen de kernkwali-
teiten van Genk.
De uitdaging bestaat er dan ook in om in een 
vervolgstap het rasterlandschap verder vorm te 
geven.
Het landschap tussen het centrum en de poort 
Kattevennen tot het nationaal Park Hoge Kempen 
is één van de dragers met voldoende potentieel om 
een betekenisvolle en identiteitsvolle verbinding te 
worden in de context van klimaattransities en van 
een toekomstgerichte kijk op de rol van stadscentra 
en de kwaliteit van leven in een stedelijke omgeving.   
De huidige programmatie van dit gebied omvat : een 
klassiek stadspark (het Molenvijverpark), de villawijk 
Molenblook met enkele beelbepalende woningen 
van 19de eeuwse landschapsschilders,  het 
Heempark ( een stedelijk natuureducatief centrum ), 
het Emile Van Dorenmuseum voor landschapskunst, 
de bovenregionale poort tot het nationaal park 
Hoge Kempen Kattevennen met een recreatief en 
indoor- en outdoor sportaanbod.  
Stad Genk wil inzetten op outdoor beleving 
voor haar bewoners en bezoekers, op beleefbare 
landschappen en op een future proof stadscentrum 

en wil dit voelbaarder maken in het projectgebied.  
Door een betere afstemming en verbinding kan het 
aanbod in elk van de locaties versterkt worden en 
kan het gebied in zijn geheel aantrekkelijker en beter 
leesbaar worden. 
Stad Genk ontving recent een subsidie van Toerisme 
Vlaanderen om enerzijds de toegangspoort 
Kattevennen verder uit te bouwen en anderzijds de 
verbinding tussen Kattevennen en het centrum  te 
versterken. 
Niet toevallig hebben het reliëf en de combinatie 
van landschapswaarden Genk in de periode tussen 
1850 en 1950 zeer geliefd gemaakt bij landschaps-
schilders uit binnen- en buitenland.  Deze 
geschiedenis is ouder en heeft minder impact gehad 
op de vorming van Genk als de industriële ontwikke-
lingen maar is in de context van het veranderende 
landschap zeer relevant.  
Kunst is vandaag nog aanwezig in de vallei in de 
vorm van verschillende werken en in het Emile van 
Dorenmuseum voor landschapskunst een werk
Het stadscentum is gebouwd in de beekvallei van 
de Dorpsbeek waarvan de beboste steilranden 
nog voelbaar zijn.  Zoals op zoveel plaatsen in 
Vlaanderen werd ook de Dorpsbeek rechtgetrokken, 
ingebuisd en verstedelijkt.   Daarmee verloor de 
beek ten dele het contact met haar valleigebied. 
Het Molenvijverpark is een nat gebied in de vallei 
van de Dorpsbeek dat is ingericht als stadspark met 
aangelegde vijvercomplexen.  
Richting Kattevennen komen we in een 
beboste omgeving die hoofdzakelijk bestaat uit 
dennenhout dat werd aangeplant voor de mijnac-
tiviteit.  Het recreatiegebied Kattevennen is één 
van de toegangspoorten tot het nationaal Park 
Hoge Kempen.  Ter versterking van de identiteit van 
Kattevennen loopt momenteel een oefening met 
middelen van Toerisme Vlaanderen.    
Het gebied wordt doorkruist door de Europalaan, 
waar ook reeds een visie voor bestaat om deze om 
te vormen tot een groene parkway.  
Via de Open Oproep wensen we te komen tot : 
 – een conceptuele visie waarin de positie van de 

aanwezige onderdelen en identiteiten sterker 
gedefinieerd wordt

 – een inrichtings/landschapsplan dat het gebied 
als één samenhangend verbindend geheel 
voorstelt

 – een voorstel voor ingrepen die we kunnen doen 
op korte termijn om de aantrekkelijkheid van 
het gebied te verhogen

 – eventuele vervolgopdrachten voor uitvoering 
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van deelgebieden of deelstudies kunnen in het 
kader van deze opdracht worden gegund aan 
het opdrachthoudend team.  We denken daarbij 
aan :  
 – herinrichtingsplan Molenvijverpark
 – versterking hoek Europalaan/Molenvijver/

Shopping1
 – herinrichtingsplan steilrand en verbinding 

Emile Van Dorenmuseum
 – herinrichting Vallei Wiemesmeerbeek
 – ...
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