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De Open Oproep is een
selectieprocedure waarbij de
Vlaams Bouwmeester de publieke
opdrachtgever bijstaat in zijn
zoektocht naar een kwalitatieve
ontwerper.

Vlaams Bouwmeester
Vlaamse Overheid

In opdracht van de Vlaamse regering
draagt de Vlaams Bouwmeester
bij tot de voorbereiding en de
uitvoering van het architecturaal
beleid van de Vlaamse overheid, en
helpt op die manier een architecturaal kwalitatieve leefomgeving in
Vlaanderen te creëren.
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A+partner

plaats tussen N9, E40 en Siesegemlaan, Aalst
bouwheer Stad Aalst
opdracht open oproep volledige studieopdracht voor de
opmaak van een masterplan met inrichtingsconcepten voor
het regionaal bedrijventerrein Siesegemkouter te Aalst
ontwerpteams
• MVRDV, Rotterdam
• Studio Associato Secchi – Viganò, Milaan
• OKRA Landschapsarchitecten | Urhahn Urban Design, Utrecht
• HUB, Antwerpen
budget 75.000 euro voor het masterplan (incl. btw) –
uitvoeringsbudget afhankelijk van het concept
timing toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s):
midden 2009 – oplevering ontwerp: eind 2009
honorariumvork 75.000 euro (incl. btw)
vergoeding 4.000 euro (incl. btw per laureaat)
Op het moment van publicatie was de uitkomst
van de Open Oproep nog niet gekend.
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De macht van
een masterplan
Naar aanleiding van de bouw van een crematorium
op de Siesegemkouter, laat de stad Aalst een
masterplan opmaken voor de hele site. Wat volgt is
een moeilijke evenwichtsoefening tussen landschap,
industrie en crematorium.
Het projectgebied Siesegemkouter, gelegen ten westen van
het stadscentrum, ligt net buiten de ringweg rond Aalst. Een
site van ongeveer negentig hectare wordt ontwikkeld tot een
regionaal bedrijventerrein met een centrale groenstructuur.
Het gebied wordt gekenmerkt door een aantal structuurbe
palende elementen, zoals de landschappelijk hoogwaardige
beekvalleien met tussenliggende kouter, een grote open akker,
de aangrenzende verkeersmodaliteiten (E40 en N9), en de
onmiddellijke nabijheid van het stadscentrum. De bouw van
een crematorium vormde de uiteindelijke aanleiding om het
bestaande ruimtelijk uitvoeringsplan te herzien.
Een optelsom van de opgelegde randvoorwaarden moet
volgens MVRDV resulteren in een aflijning van de bebouw
bare ruimte op dit gigantische terrein. De superpositie van de
opgelegde eisen aangaande buffering aan de randen en bijko
mende voorwaarden rond behoud van groenmassa en belang
rijke assen op het projectgebied, krijgt vorm als een groep van
eilanden in een groen landschap. Elk eiland is een afgewerkt

product op zich en wordt gekenmerkt door een eigen kleur
en een rondweg rondom. Onderling verschillen de eilanden in
programma, dichtheid en identiteit. Tussen de eilanden wordt
het bestaande landschap verder uitgebouwd tot een ecosys
teem. Een pad met bomen aan beide zijden kronkelt doorheen
deze buffer. Al snel rijst de vraag of dit landschap de ‘drager’
van de eilanden is, of eerder een residu van de optelsom.
Op kruispunten van paden bieden zich volgens het ontwerp
team bijzondere plekken aan, die opgeladen worden met func
ties: zij het met een speelveld of met moestuinen. Ook het
crematorium past zich in deze strategie. Het ontwerpteam laat
echter kansen liggen door geen rekening te houden met de
subtiliteiten van het landschap, noch met de eigenheid van
een crematorium.
De meest kritische benadering van de opdracht vinden we
terug bij het ontwerpteam rond Bernardo Secchi en Paula
Viganò. Zij vertrekken van de kouter, een plek waar topogra
fie, water en vegetatie de omgeving bepalen, een plek dus die

Het ontwerp van MVRDV krijgt vorm
als een groep eilanden in een groen
landschap. Onderling verschillen de
eilanden in programma, dichtheid,
identiteit en kleur
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Het projectvoorstel van Secchi
en Viganò is een doordachte en
complete analyse van de karakteristieken van het landschap. Het
is een totaalbenadering van het
programma en resulteert in een
meerlagig ontwerp voor de site

eigenlijk niet geschikt is voor het uitbouwen van een bedrij Het ontwerpteam OKRA – Urhahn Urban Design (UUD) wil
venterrein. Ze trachten na te gaan wat de mogelijke gevolgen de kwaliteiten van de beekvallei versterken door die als een
zijn van de herinrichting van de site tot bedrijventerrein. Hun landschappelijke uitloper tot in de stad te ontwerpen. Op deze
betrachting is niet om het historisch gegroeide landschap te manier kan de beekvallei opgeladen worden met stedelijke
herstellen, maar wel om de sporen van de geschiedenis te functies, zoals een crematorium. De beekvallei deelt het bedrij
gebruiken in een hernieuwd, betekenisvol, ecologisch gebied. venterrein ontegensprekelijk op in twee delen: een zogenaamd
Ze vertrekken vanuit de bestaande percelen en de topogra stedelijk deel in het noorden en een “productielandschap” in
fie. De percelen vormen een raster dat wordt doorgetrokken het zuiden. Het noordelijk deel heeft een stedelijk stratenpa
over het hele projectgebied, met uitzondering van de zones troon. Eén hoofdweg, van oost naar west, zorgt voor de ont
waarvan de topografie onder 22 meter ten opzichte van het sluiting en dwarswegen takken hierop aan. In het zuiden moet
zeeniveau ligt. Deze ogenschijnlijk simpele hoogtelijn deelt een iconisch gebouw verschijnen. Hier zullen grote “produc
het gebied op in bebouwde en onbebouwde delen. De onbe tiedozen”, verenigd onder een groen dak, uitdrukking geven
bouwde delen vormen samen een park; geen stedelijk park, aan het innovatieve karakter van de plek. De beek krijgt een
maar eerder een natuurlandschap. Het park dringt het bedrij tweede arm in het projectgebied, waardoor er een eiland wordt
venterrein binnen vanuit de stad, waardoor de grenzen van de gevormd. Deze bevoorrechte plaats is voorbehouden voor het
site worden overstegen. Door de perceelsgrenzen te behouden, crematorium.
zal de onteigening gefaseerd kunnen gebeuren. Ook het afwa Omdat dit project voornamelijk vanuit de lucht is ontworpen
teringsprincipe van de velden blijft daardoor behouden, en de en niet van op de site, voelt het artificieel aan. Het gevaar
landbouwactiviteit in de niet aangesneden zones kan gewoon is daarenboven reëel dat het zuidelijk deel nooit ontwikkeld
doorgaan. Zo vermijdt men dat het gebied verloedert zolang wordt zoals is voorgesteld, maar dat het een kopie wordt van
het eindresultaat niet is bereikt. De locatie van het cremato het noordelijk deel. Daardoor zou de stad Aalst opgescheept
rium is weldoordacht: afgezonderd van de industrie, ietwat blijven met een crematorium te midden van een doorsnee
hoger gelegen, vlakbij het ziekenhuis. Vertrekkend vanuit het industrieterrein.
stadscentrum, vormt het, net zoals de school en het ziekenhuis,
Het architectenbureau HUB uit Antwerpen start van het prin
een stedelijke element in het groene netwerk.
Dit projectvoorstel is een doordachte en complete analyse cipe dat zowel het landschap, als de economische ontwikkeling
van het landschap, en resulteert in een meerlagig ontwerp ernstig moeten genomen worden. Synergie is het uitgangs
voor deze site met bedrijventerrein. Het standpunt van het punt. Om deze co-existentie te bewerkstelligen, stellen ze
ontwerpteam verduidelijkt dat men het midden moet houden een ontwikkelingskader voor waarbinnen de drie kernaspecten
tussen het parkvoorstel dat zij aanreiken, en het bedrijven – landschap, recreatief netwerk en (semi-) industriële activiteit –
met elkaar interfereren.
terrein dat aan de basis van deze opdracht ligt.

Dit wedstrijdtraject toont de moeilijke zoektocht
naar gepaste langetermijnoplossingen waarbij wordt
uitgegaan van de kwaliteiten van de plek.
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Net zoals Secchi-Viganò, raakt ook HUB het thema van te
grote grondinname aan. Zij stellen voor om slechts de helft
van het terrein te bebouwen en tegelijk meer te verdichten.
Om tot een bebouwbaar terrein te komen, wordt ook hier
het principe van reductie toegepast. Dit resulteert in twee
bebouwbare zones, die zich verder ontwikkelen in verdichte
clusters. In het hart van elke cluster staat een grote “distri
butiedoos” in een gezamenlijk logistiek erf. Enerzijds worden
de clusters onttrokken aan het zicht door lange linten zorg
gerelateerde industrie, die zich aan de kant van de buffer in
het westen bevinden. Anderzijds worden zij aan de kant van
de beekvalleien begrensd door kleinschalige, kennisgerichte
bedrijven op hellende terreinen. Rondom elke cluster
loopt een ringweg. Het voorgestelde landschap bestaat
uit drie lagen: de grondlaag is opgebouwd uit de verschil
lende landschappelijke zones, elk met een eigen identiteit.
Daarbovenop komen een aantal bomengroepen en beek
valleien, uitgewerkt als “lijnelementen”. Ten slotte is er het
zogenaamde recreatieve netwerk met paden en “velden”.
Het crematorium staat volledig los van de industrie: het heeft
een eigen ontsluiting en maakt deel uit van het landschap.
Niettegenstaande de verschillende voorstellen, wordt het
duidelijk dat het opgelegde programma de draagkracht
van het landschappelijk waardevolle projectgebied over
schrijdt. Het project biedt de mogelijkheid om na te gaan
hoe een bedrijventerrein dan wel op deze locatie kan inge
plant worden. Tevens kan het wegen op beleidskeuzes in de
bottom-up aanpak die men hanteert bij de herziening van
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Structuurplanning
is niet altijd in staat om uit te gaan van de fijngevoeligheden
van de plek. Het masterplan, als tussenniveau, biedt wel de
kans om hierop in te spelen, en zo de lokale en regionale
planning naar een hoger niveau te brengen. Laat deze wed
strijd alleen daarom al een voorbeeld zijn.

HUB stelt verdichte
clusters voor met
een gemengd
programma die zich
verder ontwikkelen
in synergie met het
landschap
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Het ontwerpteam
OKRA – UUD deelt
het bedrijventerrein
formeel op in
twee helften: een
stedelijk deel in
het noorden en een
“productielandschap”
in het zuiden, met
een bevoorrechte
centrale zone voor
het crematorium

A+220 1 1 1

