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Kachtem

Emelgem

Izegem

Eind 18e eeuw: Kernen aan het beekdal

Begin 20e eeuw: Izegem vrucht van de industriële revolutie

Izegem in stedelijke baan langs het kanaal Roeselare Leie

De oude linten en de industriële kern bepalen de identeit van Izegem

Roeselare

Izegem

kanaa

21e eeuw: Verweven kernen met industrie in het hart

del
Man

l Roes
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Lendelede

Kachtem

Le
ie

Waregem
St. Eloois-Winkel

Kortrijk

Emelgem

Gemixte functies in Izegem
Verwoven lintstructuur Izegem
Verwoven lintstructuur Kachtem

Izegem

De Mol

Verwoven lintstructuur Emelgem
Industriëel hart
Beekvallei
Grote groene buitengebieden

Industriestad

Bosmolens

Izegem is geen gewone stad.
Drie historische dorpskernen zijn via radiale wegen
getakt aan de ruime omgeving en gaandeweg aan
elkaar gegroeid. Naar buiten toe verschieten deze
linten van kleur en lossen ze op in het omringende
landschap. Langs deels verdwenen beken, zoals de
Roosbeek en de Bossebeke, liggen restanten groen,
die de stad fragmentarisch met het buitengebied
verbinden.
De morfologie van de gemeente verraadt een
sterke ad-hoc ontwikkeling en verwevenheid van
stad en industrie. Deze industriële logica is overal
voelbaar: fabriekjes liggen binnenin het bouwblok,
buitenhuizen van rijke industriëlen wisselen af
met arbeiderswijkjes, vanop de grote markt zijn
schoorstenen zichtbaar. De historische marktpleinen
(handel langs de Mandel) liggen prominenter in het
stadsweefsel dan de kerk, die wat aan de rand is
gebouwd.
De stad heeft hierdoor weinig institutionele en slechts
beperkte publieke ruimte, die het weefsel leesbaar
zou kunnen maken. De densiteit van het centrum is
relatief hoog.

De schaalvergroting van spoorweg en kanaal, parallel
aan de Mandelvallei, genereert een orthogonale
structuur en een Gordiaanse knoop nabij het
middeleeuwse stadcentrum. Deze knoop resulteert
finaal in een forse brug over kanaal en spoorweg, die
landt op de Korenmarkt.
De klassieke opbouw van de Vlaamse stad - met
een middeleeuwse kern, 19e-eeuwse gordel en
20e-eeuwse periferie - wordt hier deels omgedraaid:
vlak nabij het historisch centrum ligt het
industriegebied en de brug. De gemeente schurkt
aan de noordzijde tegen kanaal en spoorweg aan.
Een aantal nieuwe publieke centrumfuncties liggen
eerder aan de rand.
We menen dat deze inverse logica bijzondere
aandacht verdient.
Hoe kan de bestaande identiteit van de gemeente
worden onderstreept en de belevingswaarde ervan
tegelijk verhoogd? Op welke schaalniveaus kunnen
de pijnpunten, de inversies en de historische
verwevenheid van stad en industrie worden ingezet
als kwalitatieve dragers voor de ontwikkeling van
Izegem?

klassieke opbouw
Vlaamse centrumstad

vs

atypische stadsopbouw
Izegem
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Smalle straten

Smalle straten
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Hoofdweg
Primaire weg 2
Primaire weg
Lokale weg
Lokale bedieningsweg

Smalle straten
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Ontsluiting Kachtem/Emelgem
Ontsluiting Izegem centrum
Ontsluiting Industrie
Oude lintstructuren

Geplande verkeersstructuur
volgens het herziene
mobiliteitsplan

1. Radiale lintstructuren
Smalle straten
Inrichten als aantrekkelijke
langzaamverkeersverbinding.

2. Doorgaande steenwegen
Lokale ontsluiting voor de drie
kernen.

3. NZ-verbindingen met ruimte
Uitvalswegen met goed
langzaam-verkeersprofiel.

4. Industriële ontsluitingswegen
De wegen die de industrie
ontsluiten hebben voldoende
maat voor een hogere
hiërarchie.

Dubbele ring
Nieuw kader voor Izegem

De verkeersstructuur van en rond de gemeente
is grotendeels opgehangen aan historische
verbindingswegen
en
aan
grootschaligere
orthogonale ontsluitingen.
De radiale linten hebben een grillig patroon,
aaneengesloten bebouwing en over het algemeen is
de profilering van deze straten niet aangepast aan
hun belastinggraad en functionaliteit. De orthogonale
wegen hebben een breder profiel en meer halfopen
bebouwing.
De kruising van kanaal en spoorweg op korte
afstand is met name in het centrum problematisch
en organiseert hier relatief grootschalige conflicten
en breuken in zowel stadsweefsel als landschap.
In ons huidig voorstel proberen we binnen het
bestaande wegenarsenaal nieuwe circuits en
connecties te zoeken, met een minimum aan
ingrepen. We zoeken daarbij naar het juiste soort
verkeer op de juiste plaats. Zowel de profilering van
de wegenis als het soort verkeer dat er langs moet,
wordt in dit voorstel meegenomen.
Teneinde het bestemmingsverkeer in het historisch
centrum te milderen, stellen we een systeem van een
dubbele ring voor waarop twee strategisch geplaatste
centrumparkings aantakken. Een kleine interne
ring, verder als industriering benoemd, bedient het
industriegebied en integreert de bestaande brug.
De andere ring, de lokale ring genaamd, bedient de
kernen van Izegem, Emelgem en Kachtem.
Aansluitend voorzien we de uitbouw van NZdoorsteken, loodrecht op de parallelle structuur
van kanaal, spoorweg en steenwegen. Hiervoor
voorzien we het herstellen van het historisch lint van
de kern van Izegem met een nieuwe fietsersbrug en
het verbeteren van de NZ-doorwaadbaarheid, in het
bijzonder voor zacht verkeer. Op termijn kan gedacht
worden om Kachtem bijkomend te ontsluiten met
een nieuwe fietsersbrug over het kanaal.

industriering

lokale ring

NZ-doorsteken

historisch lint
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Bestaande brug wordt gereduceerd, nieuwe fietsbrug
vormt sluitstuk historisch tracé

Bestaande brug wordt uitgewerkt met belvédère

Een heldere mobiliteitsstructuur combineert een goede
bereikbaarheid met een versterkte beeld- en verblijfskwaliteit
aanvullende oversteek

variant

Ref. belvédère aan bestaande brug
(Tweede Scheldebrug, Temse, Ney en Partners)

brug masterplan station

Het plan laat toe een mogelijk bijkomende oversteek van de
spoorweg te onderzoeken en of te voorzien, maar dit is evenwel
niet noodzakelijk voor een vlotte bereikbaarheid
Historische referentiebeeld voetgangersbrug, charmant
en identiteit verlenend

De knoop ontwarren
Brug
De bestaande brug die in één beweging kanaal
en spoorweg overvleugelt, wordt in dit voorstel
gereduceerd. Hierbij blijft het gedeelte over het kanaal
bewaard, maar worden de landhoofden herbekeken
en ingekort. Nazicht van de structuur toont dat het
partieel knippen van de betonnen structuur effectief
een optie is. De nieuwe landing van de brug takt aan
op de eerste kleine ring (industriering) en weert zo
het bestemmingsverkeer.
We stellen voor om de brug uit te werken als een
publieke belvédère met zicht op kanaal en het
Mandelpark.
De kruising met de spoorweg wordt na de landing
gespreid over twee voetgangers- en fietserstunnels.
Deze vormen tegelijkertijd de perrontunnels.
Voor wagens van en naar het effectieve stadscentrum:
kan indien wenselijk aanvullend een gelijkvloerse
overgang ten westen van het station voorzien
worden. Deze oversteek vormt dan een bijkomende
koppeling tussen de twee ringen.
Parkings
Strategisch geplaatste centrum parkings (noord en
zuid) vlak bij het station en historisch centrum sluiten
aan op de twee kleine ringwegen. De bereikbaarheid
en landschappelijke kwaliteiten van deze plekken is
vanzelfsprekend cruciaal. De noordparking loopt in

helling onder de landing van de brug en culmineert
in de fietsers en voetgangerstunnel.
Fietsersbrug
Op het historisch tracé van de Kerk tot aan de
Brugstraat kan een nieuwe trage verbinding worden
bekeken die noord en zuid koppelt vanaf de kerk tot
aan het Mandelpark.
Een nieuwe fietsersbrug op maaiveldniveau kan het
sluitstuk vormen van dit tracé.
Het op en neer halen van deze brug is een
evenement op zich. De berm van de grote brug geldt
als noodoplossing bij langdurige opening. Een hoge
en een lage brug naast elkaar.
Een fietserstunnel en een voetgangerstunnel
verhelpen de kruising met de spoorwegen. We
voorzien één van de twee tunnels van een trage en
gemakkelijke helling.
Station en perrons
De geplande verhoging van de perrons kan worden
aangewend om de ruime stationsomgeving te
herdefiniëren en faciliteert de aanleg van de tunnels.
Een heraanleg van het stationsplein tussen de twee
bestaande stationsgebouwen toont de perrons tot in
de stad en maakt een kwaliteitsvolle publiek ruimte
die het komen en gaan organiseert.
Dit plein grenst in zijn extremiteiten vanzelfsprekend
telkens aan de parkings.

Ref. voetgangers- en fietsbrug
(Vlasmarktbrug, Dendermonde Stalhille, AtelierJPLX)
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Station: twee voetgangers- en fietserstunnels, die
tegelijkertijd fungeren als perrontunnels - zorgen voor een
vlotte oversteekbaarheid en sluiten aan op strategisch
geplaatste centrumparkings aan beide zijden van de
spoorweg. De westelijke tunnel verzorgt de relatie met
de Korenmarkt en loopt naadloos over in de noordelijke
centrumparking, de oostelijke tunnel zorgt voor de
continuïteit van het historisch lint St.Tillokerk - Grote
Markt - Mandel.

Kanaal: een hoge en een lage brug naast elkaar zorgt
voor bereikbaarheid en beeldkwaliteit. De lage brug
kan open en dicht en zorgt voor een aangename
verbinding tussen de twee kanaaloevers voor fietsers- en
voetgangers. Wanneer de brug open is voor doorgaand
scheepverkeer, kan de belvédère dienst doen als
alternatieve route. Vanop deze belvédère heb je ook een
mooi zicht over het kanaallandschap.

De nieuwe fiets- en voetgangersoversteek: waar historisch tracé en Mandellandschap elkaar ontmoeten
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Kanaalzone

1

Industrie

2

2

Groen-blauwe verbindin

3

4

Industrie

Groen-blauwe verbindin

kanaalzone Noord

Kanaalzone

4
Courts

3

1

kanaalzone Noord

Kanaalzone

2

1. Oudste industrie verweven in
de stad
Openbaar waar mogelijk.
Ruimte voor nieuwe
maakindustrie.
Mogelijkheden voor groene
mini-oases, bij voorkeur
zichtbaar vanaf de weg.

Herenhuizen
2. Industriële

buitenplaatsen
Beleefbaar maken.
groene koer
Toegankelijk waar mogelijk.
Industrie

Courts
groene koer
mandel

3. Grootschalig erfgoed
Herenhuizen
Courts
Ruimte voor stedelijke
verdichting.
Monumenten voor culturele en
andere functies.

Kanaalzone
Groen in de Kanaalzone
Buitengebied
Oude reuzen
Verweven industrieën

Industriële bebouwing ligt verweven door de stad, met veel
restruimte in de Kanaalzone

Herenhuizen

Kanaalzone
4. Kanaalzone

Een brede zone aan de
kanaalzijde voor functioneel
groen als waterberging, mandel
ecologie, recreatieve
ontsluiting.
Flexibele openbare invulling
uitloopgebied
van braakliggende terreinen.
Tijdelijke functies die kunnen
wijken bij groeibehoefte van de
industrie.

uitloopgebied

Vernieuwde trots
De historische band van Izegem met de industrie
die haar heeft gevormd, geeft de stad zoals
gezegd een heel apart karakter. Niet alleen ligt de
gemeente vlakbij grootschalige industrieterreinen
en infrastructuur, ook op gebied van erfgoed en
gebouwd arsenaal is de verwevenheid van wonen
en werken opmerkelijk.
Op alle schaalniveaus lijkt de verhouding tussen
stad en industrie momenteel toe aan een herdefinitie
en vraagt ze om opwaardering.
De
kanaalzone,
grote
industriële
relicten,
fabrieksgebouwen in het bouwblokkenweefsel, grote
fabrikantenwoningen en arbeiderswijken getuigen
allemaal van de groei en bloei van de stad.
Waar op sommige plaatsen deze verwevenheid
conflictueus is, pleiten we voor een verschuiving van
het paradigma, voor een hernieuwde verhouding.
Van schaamte naar trots.
Wie op deze manier naar de stad kijkt, ziet meer
potenties dan problemen.
We zullen op een aantal schaalniveaus illustreren hoe
de stad haar historisch band met industrie en werken
zou kunnen aanhalen en waar de synergetische
kwaliteiten zouden kunnen liggen.

Historische illustratie trots op industrie, Holyoke, Massachusetts.
(Holyoke was een van de eerste geplande industriële
gemeenschappen in de Verenigde Staten)
Courts

Herenhuizen
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1 - industrie vermomd als woning

2 - winkelwonen

3 - fabrikantenvilla
Izegem beschikt over een groot bestand aan geïnventariseerd erfgoed

Izegem, schoenen- en borstelnijverheid

4 - werkmanshuizen

5 - markante gebouwen

Ref. herontwikkeling industrieel gebouw
(Anyplace, Antwerpen, B-architecten)

Bestaande en potentiële kwaliteit
De kanaalzone heeft behoefte aan flexibiliteit en
aan meer ruimtelijke kwaliteit. De potentie van dit
gebied ligt ondermeer in haar gigantisch arsenaal
aan leegte, vlakbij de stad. Er is tegelijk leegstand
én vraag om groei.
Een gestuurd beheer van een meer hedendaagse
versie van het industrieterrein kan economie aan
ecologie koppelen, in een soort drieslagstelsel.
Daarbij zouden een minimum aan parkbeheer en
afspraken de industriezone omvormen tot een soort
Landschaftspark, dat als wissel op de toekomst
voor meer beeldkwaliteit zorgt, bijdraagt aan grotere
landschappelijke structuren en zich als partner naast
de stad kan blijven nestelen. Aan de noordzijde
liggen veel terreinen braak, aan de zuidzijde staat
een deel van de gebouwen leeg.
We menen dat het deel vlakbij het stadscentrum op
termijn een parkfunctie kan krijgen, waarin o.a. het
gebouw van Eperon d’Or een prominente functie
zou kunnen vervullen.

Een groot deel van de getuigen van industriële
activiteit situeren zich in het bouwblokkenweefsel
van de drie kernen. De concentratie is opmerkelijk
en combineert de schaal van wonen met een grovere
korrel. Soms neemt een dergelijk fabriekje in de stad
een volledig bouwblok in, soms ligt het verscholen in
een binnengebied.
Deze schaal biedt een ideale labo voor nieuwe
vormen van creatieve industrie, voor combinatie
van wonen en werken, voor reconversie, voor
pocketparks.
De bloei van de stad tijdens de industriële revolutie
en het interbellum ging gepaard met de opkomst
van ruime fabrikantenwoningen en buitenplaatsen.
Door deze ontwikkeling geniet de stad vandaag
van een groene kwaliteit, waarbij weliswaar privaat
groen toch bijdraagt aan de algemene beeldkwaliteit
van de stad. Op microschaal zou deze strategie
een beleidsinstrument kunnen vormen, waarbij elk
gebouw middels zijn buitenruimte wordt geacht bij te
dragen aan de algemene ruimtelijke structuur.

referentiebeelden

Industriegebied: grote impact, groot potentieel
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2

Industrie

Groen-blauwe verbindingen

Industrie

3

4
Openbare ruimte

Infrastructuur

P

Groen-blauwe
verbindingen
4

P

Openbare ruimte

Industrie
kanaalzone Noord

Kanaalzone

Infrastructuur

Groen-blauwe verbindingen

O

Pleinen

P

Smalle straten

P

kanaalzone Noord

Kanaalzone

Industrie

2

Pleinen
Smalle straten

Groen-blauwe verbindingen

Openbare ruim

Sportcomplex
groene koer

3

kanaalzone Noord

Kanaalzone

1

Pl

Recht en breder

P
P
Sportcomplex
groene koer

Courts

Recht en breder

mandel

1. Mandelpark aan noordkant
kanaal
De groene noordzijde van
het kanaal mandel
is onderdeel van
een regionale recreatieve
verbinding.
Recht tegenover het centrum
vanuitloopgebied
Izegem
is plaats voor een
Courts
stadspark. De Mandel kan
hier zoveel mogelijk zichtbaar
gemaakt worden.

Kanaalzone

Courts

Herenhuizen

Herenhuizen

kanaalzone Noord

2. Industriële groenzone
De industriële groenzone
Kasteeldomein
groene koer tussen
vormt de schakel
het Mandelpark en het
groengebied aan de oostkant
van Kachtem.

Rijkswegen

Pleinen

Sp

Rijkswegen

Kasteeldomein

Sportcomplex
groene koer

mandel

uitloopgebied

4

Ka

Courts

Herenhuizen

mandel

Landschappelijke drager
Bosgebied
Beekrestanten
Recreatieve ontsluitingsmogelijkheid

De groene diagonaal en de kanaalzone/Mandelpark
als landschappelijke dragers

3. Station als groene poort
Het station geeft direct zicht op
Herenhuizen
de buitenplaats van Blauwhuis.
Ook is er een snelle verbinding
naar het Mandelpark en
aansluiting op de Krekelstraat.
Het station is zo een groene
poort.

Kanaal en diagonaal
Twee landschappelijke armaturen omarmen het
dichtbebouwde weefsel van Izegem en koppelen
de binnenstad aan haar hinterland.
Deze structuren zijn eerder latent aanwezig en
komen slechts sporadisch tot hun recht.
De gemeente zou sterk gebaat zijn bij een
verduidelijking en versterking van het intrinsieke
karakter van deze zones, omdat ze in belangrijke
mate kunnen bijdragen aan de leesbaarheid en
luchtigheid van de dichtbebouwde stadskern. Het
buitengebied kan door de kruising van de groene
armaturen met het stadsweefsel aantrekkelijk
worden ontsloten in de vorm van uitloopgebieden.
Een groene diagonaal is opgespannen langs oude
beekrestanten, tussen het Blauwhuis en domein
Wallemotte-Wolvenhof. De sport- en cultuursite
en de site Scheldeman maken bijvoorbeeld
onderdeel uit van deze zone.
De noordzijde van het kanaal heeft een relatief
groen karakter, dat hier en daar gedragen wordt
door het oude tracé van de Mandel.
Een verbinding van beide structuren door de
nieuwe fietsbrug kan een aanleiding zijn om deze
kwaliteiten te versterken.
We stellen een aantal suggesties voor die het
karakter van beide zones kunnen aanscherpen,
waarbij privé-initiatief en beleid samen horen te
gaan.

Kanaal en Mandel

Kasteel Blauwhuis vormt een onderdeel van de diagonaal

4. Uitloopgebied
uitloopgebied
Waar groene hoofdstructuur de
stadsgrens passeert.
Op drie locaties investeren
in een uitloopgebied voor de
bewoners van Izegem. De
uitloopgebied
buitenplaatsen ter plekken
vormen het startpunt van een
fijnmazig routenetwerk door het
landschap.

Kasteeldomein
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De uitbouw van een kwalitatieve groenstructuur voor het
industriegebied draagt bij tot de beeldkwaltieit van het
kanaallandschap en dit in de onmiddellijke nabijheid van
het centrum

Ref. landschap en industrieel patrimonium
Landschaftspark Duisburg Nord, Latz + Partner

De stationsomgeving als scharnier tussen kanaal en diagonaal,
het groen dringt door tot in de stadskern
Bundelen van water en groen om een robuust landschap
te creëren dat een sterke identiteit meegeeft aan het
bedrijventerrein

Ref. stedelijke lineaire groene verbinding
(Centrumproject, Benicàssim, Alday Jover)

Stationsomgeving als scharnier
De ‘Wandel langs de Mandel ‘ voorziet het kanaal
en stad aan noordzijde van een groene lineaire
structuur. Een aantrekkelijke connectie langs het
tracé van de Roobeek zou de kern van Kachtem
kunnen aankoppelen.
Het industrieterrein aan de noordzijde kan door een
zacht gestuurd park- en randenbeheer bijdragen
aan de Mandelloop van west naar oost en zo de
ontbrekende schakel verzorgen.
Vraag is of retentiebekkens, omheiningen, lege
percelen en allerlei praktische en economische
noodwendigheden en initiatieven, samen geen
kwalitatievere ruimtelijke structuur zouden kunnen
opleveren. Kan een industrieterrein met andere
woorden ook recreatieve en landschappelijke
waarde ontwikkelen? De capaciteit en impact van de
kanaalzone is namelijk gigantisch.
De groene diagonaal, met de Krekelstraat als
kapstok, vraagt om zorgvuldig beheer en staat
momenteel sterk onder druk.
Op meso-schaal is bijvoorbeeld de oostzijde van
Izegem een duidelijke resultante van de wisselwerking
tussen het domein de Pélichy en de stad. Historische
kaarten tonen hier de geleidelijke annexatie van
het parkdomein door het bouwblokkenweefsel,

een evolutie die zich overigens sluipend verderzet.
Momenteel ligt de breuklijn ter hoogte van de Dirk
Martenslaan, die daardoor het karakter heeft van een
soort kleine ring langsheen een campus.
Ontwikkeling van de site Scheldeman dient in deze
optiek alleszins het groene karakter te versterken van
de diagonaal. We pleiten voor compacte landelijke
woonvormen in het groen.
De site Strobbe zou eerder als moderator tussen
stad en kasteeldomein kunnen optreden.
De stationsomgeving heeft een scharnierende
werking tussen deze twee landschappelijke
armaturen en vervult een rol als groene poort naar
zowel Mandelpark als de groene diagonaal. Aan
oostzijde takt de strip van het station ten zuiden
van de spoorweg via de landschapsparking aan op
de groene omgeving van Kasteel Blauwhuis en ten
noorden via een rechtstreekse link langs de sporen
op het pad langsheen het Kanaal. Aan westzijde, ten
noorden van de spoorweg, sluit de stationsomgeving
rechtstreeks aan op het imposante industrie- en
kanaallandschap. Een groene promenade verzorgt
de toegang naar het prachtige gebouw van de
voormalige schoenfabriek Eperon d’ Or, nu een
museum.

Ref. landschappelijk kader voor bedrijventerrein
(BKP Kristalpark, Lommel, Delva + Plus Office)
(BKP Niras, Dessel, BUUR + Delva)
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1. Ontoegankelijke domeinen
Gebieden vol oude bomen, de
longen van Izegem.
Kasteeldomein
Waar
mogelijk toegankelijk
maken, anders beleefbaar
maken.

mandel

2

kanaalzone Noord

Kanaalzone

Kasteeldomein

Openbare ruimte

2. Semi-toegankelijke
Recht en breder
sporttereinen
Sportcomplex
Sportieve
voorzieningen
vormen het groene hart van
P
Izegem.
P
De toegankelijkheid is beperkt,
maar doordat er paden
doorheenRijkswegen
lopen kan het groen
Pleinen
alsnog
beleefbaarder worden.

Infrastructuur

R

Centru

Smalle straten

Herenhuizen

Stads

uitloopgebied

uitloopgebied

Sportcomplex
groene koer

mandel
Courts

Openbaar buitengebied
Stadsplein
Semi-openbaar gebied
Besloten groengebied

Diversiteit aan publieke ruimtes moet versterkt en
beter ontsloten worden

3. Binnenplaatsen
Een aantal binnenplaatsen
kunnen toegankelijk gemaakt
worden en een groene of
publieke functie krijgen. Dit
is wel
afhankelijk van wat de
mandel
eigenaars met hun gebieden
van plan zijn.

Herenhuizen

4. Pleinen
De pleinen in de stad zijn nu
vaak voornamelijk parkeren.
Dit kan gereduceerd worden
dankzij nieuwe parkings aan de
stadsrand.
Nieuwe publieke ruimte moet
de
bestaande pleinen niet
Kasteeldomein
beconcurreren.
KasteeldomeinEr is nood
aan een groen plein direct
aan het centrum, waar de
stadsbewoner tot rust kan
komen.

uitloopgebied

uitloopgebied

Melkmarkt

Korenmarkt

Grote Markt

Door de hoge dichtheid en de industriële motoriek
van Izegem, ontbreekt het de gemeente aan
kwalitatief publiek domein.
Bovendien kent de bestaande publieke ruimte,
op een aantal uitzonderingen na, een relatief lage
verblijfskwaliteit, of is ze eerder in de periferie
gesitueerd.
De drie historische markten zijn exemplarisch, want
ze worden alle drie overschaduwd door wagens,
waarbij de Korenmarkt zelf fungeert als op-afrit voor
de huidige brug.

en willen de belevingswaarde en verblijfskwaliteit
van bestaande en nieuwe plekken verbeteren en
promoten.
Daarbij maken we een onderscheid tussen de impact
of uitstralingsniveau van elke ingreep.
Sommige publieke ruimtes affecteren de hele
stad en zelfs de ruimere regio, anderen hebben
een invloed op het bouwblok of het omringende
weefsel, op micro schaal kan de ontpitting van een
binnengebied bepaalde gebouwen hervaloriseren.
Deze schaalniveaus impliceren inherent een
beleidsniveau en mate van controle: strategische
projecten op grote schaal, generieker beleid op
niveau van de kleinere (en vaak privé) ingrepen.

Ferrariskaart, kern Izegem

Gebrek aan

Het is één van onze ambities om dit beter te doen.
We stellen méér publieke ruimte voor in Izegem

Recht en breder

Rijkswegen
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Opeenvolging Melkmarkt, Korenmarkt, Grote Markt en
Bibliotheek-pleintje en Site Strobbe

Architectuur wordt gemaakt in de leegte tussen
de gebouwen, in de grenzen van een ruimte.
De stad is geen opeenstapeling van objecten,
maar een systeem van leegtes, waar elk nieuw
project een nieuwe leegte aan toevoegt.
Als je de stad beschouwt als een artificiële
geografie, als een uitgekristalliseerde structuur,
worden de leegtes even belangrijk als de
volumes.
Stefan Devoldere
(Editoriaal bij artikel Gonzalo Byrne –Aires
Mateus- A+ 207, sept 2007, p 3.)
Aangeschakelde centrumruimte, van St.Tillokerk over Markstraat
en centrumpleinen tot en met Mandel

Onderscheiden centrumruimtes binnen een sterk geheel

Kwaliteit van de leegte
De kwaliteit van de leegte bepaalt in hoge mate de
kwaliteit van het volle, van de gebouwen.
We onderscheiden een aantal evidente nieuwe
publieke ruimtes, die aflopend qua schaalniveaus
stad-bouwblok-gebouw
-- Brugpark: herprofilering en schaalverkleining
huidige brug
-- Noord- en zuidparkings
-- Stationsplein, fietsers en voetgangerstunnels en
perrons
-- Brugstraat en fietsersbrug, verbinding Mandel
-- Kadefront (zuidkanaal)
-- Park Eperon d’Or
-- Heraanleg Korenmarkt/Melkmarkt
-- Stadstuin Site Strobbe
-- Pocket-parks
Al deze ruimtes zijn gebaat bij een specifiek karakter,
zodat ze elkaar aanvullen en niet beconcurreren.
Het basisprincipe bestaat uit het feit dat bij elke
ontwikkeling een nieuwe kwalitatieve leegte hoort,
of ze nu groot of klein is. De som van deze leegtes
vormt idealiter de ruggengraat van de stad.
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Ref. publiek gebouw op Korenmarkt
(Markthalle, Aarau, Miller & Maranta)

Ref. stationsluifel
(Veemarkt, Mechelen, Secchi & Vigano)

Ref. stadstuin
(Zaanhof, Amsterdam, Walenkamp)
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Campuswonen
Sportcomplex

roene koer

Sportcomplex

1

2

Recht en breder

Rijkswegen

Openbare ruimte

Recht en breder

Infrastructuur

Kasteeldomein

3

Centrumgebied
1. Blokbebouwing
De binnenstad bestaat
uit aaneengesloten
blokbebouwing met in de
binnenruimtes functies
alsWonen
tuinen, maakindustrie,
winkelruimtes, opslag,
parkeren, etc. Dit veelzijdige
gebruik is mogelijk dankzij het
flinke Stadsrand
formaat van de blokken.

Campuswonen

2. Campusbebouwing
Kenmerkend is dat tussen
veel van deze blokken grote
vrijstaande volumes staan,
zoals diverse scholen en
klooster de Pélichy. Ook de
site Strobbe wordt hierdoor
gekenmerkt.
Centrumgebied

Centrumgebied

andel

P
P

4

Rijkswegen
Kasteeldomein

Rijkswegen

Kasteeldomein
Pleinen
Smalle straten

tloopgebied

d

3
Wonen

Gemixte blokbebouwing
Blokbebouwing met tuinen
Suburbaan woongebied
Campus bebouwing

3. Suburbane
Woongebied bebouwing
Een groot deel van Izegem
bestaat uit suburbane
bebouwing: vrije woningen met
tuin.

Izegem bestaat uit een lappendeken
van woontypologieën

4. De stadsrand
Stadsrand
De stadsrand is het
interessantst waar zij rafelig
is.VanuitStadsrand
de rand zijn er mooie
doorzichten op het landschap,
terwijl vanuit het buitengebied
de kern mooi ingebed wordt in
het groen.

Campuswonen

Sportcomplex
Recht en breder

Drie schaalniveaus
De sterke verwevenheid van de verschillende
Large
Small
schaalniveaus en de aparte stadsstructuur van
Het Brugpark en de vernieuwde stationsomgeving/
De zeepziederij aan de Krekelstraat is exemplarisch
Izegem resulteren in een lappendeken van heel
Korenmarkt zullen de stad substantieel van uitzicht
voor het industrieel erfgoed en onderzoekt de
Centrumgebied
specifieke en eerder generieke woontypologieën.
doen veranderen. Deze case study raakt in extenso
mogelijkheid op niveau van bouwblok/bestaande
Het onderzoek naar het potentieel van de stad ligt,
ook nog aan de site van Eperon d’Or en het
gebouwen door middel van ontpitting, inbreiding,
naast de grotere infrastructurele noodzakelijke
kadefront/Brugstraat/fietsbrug. In de binnenstad
pocketparkje en hervalorisatie van het bestaande
Rijkswegen
ingrepen, dan ook met name op dit niveau. De
toont ze de keten historische pleinen en link met
patrimonium. Het is een voorbeeld van wat een
behandelde
thema’s
vinden
uiteindelijk
allemaal
hier
de
site
Strobbe.
aanzet zou kunnen vormen voor een generieke
Kasteeldomein
hun neerslag. Het is een groot verschil of iemand
brede visie en beleid, omdat we heel veel van deze
voordeur aan een plein ligt of in een verkaveling.
Medium
plekken kunnen aanduiden en ze eerder op privéWe onderscheidden reeds de clash tussen het
De site Strobbe is zoals vermeld een soort pars
initiatief zullen moeten bogen.
Stadsrand
historisch weefsel en de groter landschappelijke
pro toto, een resultante en deelverzameling
armaturen. In het centrum vervagen flinken
van ruimtelijke dynamieken en vele lagen
bouwblokken met een grote pit en bijhorende grotere
stadsontwikkeling. Alle thema’s die we willen
bouwvolumes uiteindelijk tot objecten in een soort
behandelen komen er op een herkenbare schaal
parkstructuur en eigen groen (zoals bv. klooster
samen. De plek schippert tussen een rafelig
de Pélichy). De stadsrand kenmerkt zich door
bouwblok en een soort verknipte campus.
suburbane bebouwing, die naar de buitengebieden
In oost west richting is de historische annexatie van
rafelig wordt. De druk op deze gebieden is groot,
de kasteel tuin door het uitdijende stadsweefsel
maar de vraag is of deze ontwikkeling wenselijk is
zeer goed leesbaar.
wegens ruimteverslindend. We proberen in onze
In noord zuid richting wordt duidelijk hoe sterk de
studie alternatieven te onderzoeken.
infrastructuurbundel van kanaal en spoorweg de
gemeente aan deze zijde bepaalt.
De impact van de ingrepen verschilt niet alleen
Zoals eerder gezegd kan de site optreden als een
ruimtelijk, maar vertaalt zich ook op beleidsniveau.
moderator tussen de verschillende morfologische
We onderscheiden in deel 2 dan ook drie duidelijke
karakters die haar omringen, ze kan de verschillen
schaalniveaus, die andere keuzes en tijdsdimensies
incorporeren, als grootste gemene deler en er
zullen impliceren.
haar eigenheid uit distilleren.
Kern Izegem, kasteeldomein vs stad
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Projectgebied ‘Site Strobbe’, krijtlijnen

Bouwblok - campus

bouwblok - campus

Knip d.m.v. van stadstuin
Doorzichten
bouwblok - campus

Het dense centrum van bouwblokken wordt aan oostzijde gekenmerkt door een rafelige
rand, die de overgang vormt naar het aangrenzende groen, aan noordelijke zijde door een
hybride bebouwing met doorzichten naar het kanaal

knip d.m.v. stadstuin

doorzichten

Knip bouwblokken op schaal campus
Campo: cfr. klooster de Pélichy

bouwblok - campus

knip d.m.v. stadstuin

Ref. cluster van gebouwen en ommuring
(Sint-Truiden)

doorzichten

knip bouwblokken op schaal campus

Overzicht inrichting site Strobbe
Ref. binnenruimte bouwblok
(Prater Garten, Berlijn)

Ref. bouwblok naar prominente figuur
(Dubbelwoning AG SOB, Gent, BULK)

Site Strobbe
Een nieuwe stadstuin op schaal van het bouwblok
voegt een leegte toe aan de stad en toont een
glimp van de zuidparking en de uitloper van het
stationsplein. De tuin knipt de site op een logische
manier in twee hoofddelen. Een oriëntatie van
lineaire stroken stimuleert doorzichten en maakt dit
stukje stad begrijpbaar. We zoeken een connectie
met de Dirk Martenslaan.
Een aantal bouwblokken is georganiseerd rond deze
stadstuin.
De kleinste recupereert de waardevolle gebouwen
van de Strobbe-fabriek en bundelt ze met twee
nieuwe gebouwen tot een kleine cluster, een
familietje. Het doorwaadbare binnengebied laat
hier ruimte voor een gezellig binnenplein, met semipublieke activiteiten gerelateerd aan het programma
in deze cluster.

doorzichten

Campo: Romeins kamp

knip d.m.v. stadstuin

knip bouwblokken op schaal campus

Een tweede bouwblokje bestaat uit compactere
woningen met tuinen rond een collectieve ‘common’,
een hofje. Deze twee bouwblokjes vormen het
sluitstuk van het historische weefsel.
De overgang van het stadsweefsel naar het
campusmodel, wordt naar analogie met de opbouw
van het klooster De Pélichy behandeld als een campo,
een ommuurde zone met een aantal prominente
figuren. Op deze manier lost de stad via een aantal
stroken op in de groene diagonaal en culmineert
ze in een torentje, dat aan de Dirk Martenslaan als
landmark opduikt.
We
voorzien
voornamelijk
woningen,
als
inbreidingsproject, met ruimte voor een groter
programma ter hoogte van de campo en in het
torentje.

campo: cfr klooster de Pelichy

2.MEDAILLONS
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MEDAILLON CENTRUM
De nieuwe brug faciliteert de vernieuwde
stationsomgeving en het herstel van de Korenmarkt
inclusief markthal.
Het park aan Eperon d’Or en het kadefront/
brugstraat/fietsbrug zoeken het contact met het
kanaal en de noordoever.
In de binnenstad krijgt de herwaardering van de
historische pleinen en het oude tracé site Strobbe
als side-kick.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kanaalzone met industrie en vergroende kades
Brug met belvédère
Mandelpark
Nieuwe fietsbrug
Brugstraat
Landing brug met noordparking
Park Eperon d’Or, industrieel erfgoed en activiteiten.
Fietser en voetgangerstunnels
Perrons met luifels
Stationsplein
Melkmarkt autovrij
Nieuwe Korenmarkt met kleine markthal
Grote Markt
Site Strobbe
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MEDAILLON STROBBE
Pars pro toto
Moderator tussen historisch stadsweefsel en
verknipte campus.
Een nieuwe stadstuin op maat van het bouwblok.
Kwaliteitsvolle leegte en doorzichten.
Een glimp van de zuidparking en de uitloper van het
stationsplein.
De Strobbecluster met binnenplein en de woningen
rond het hof.
Nieuwe rijwoningen als aanzet van de campo, een
ommuurde zone op schaal van klooster de Pélichy.
Het Kantorentje vormt de kop van het bouwblok met
bijhorend pocketpark.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Torengebouw Strobbe: creatieve industrie
Woonhuis en kantoren Strobbe
Nieuwe woon/werkgebouwen
Doorwaadbaar binnenplein
Private tuinen
Woongebouw compact wonen
Tuinen
Common - centrale boomgaard
Stadstuin Strobbe
2 x 7 rijwoningen
Tuinen rijwoningen en doorsteek

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Middelgroot programma: bv. RVT met patio’s
Pocketpark torentje
Kantorentje
Ommuring
Middenschool de Pélichy
Klooster de Pélichy
Zuidparking
Stationsplein
Rangeerstation
Hogere bebouwing kadefront

CENTRUM
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MEDAILLON ZEEPZIEDERIJ
Hoe kan ontpitting van bestaande dichtgeslibde
binnengebieden een meerwaarde opleveren?
Doorsteken naar en glimpen van een herwonnen
stukje leegte. Reconversie van industrieel erfgoed
en ademruimte voor wonen en werken.
Atelierwonen/ bedrijvencentrum voor de creatieve
industrie? Pop-up bar of shop.
Een pocketpark levert een schattige bijdrage aan
de straat, de bestaande aanwezige dynamiek van
recreatie en werken in het binnengebied worden
enkel maar aangesterkt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Doorsteek
Entree met microtuin
Pocket park
Parking
Reconversie bestaande magazijnen tot atelierwoningen/bedrijvencentrum
Ontpitten: voorbouw-achterbouw-patio
Pop-up bar
Moestuinen
Bestaand voetbalveld
Bedrijfstuin
Sport en cultuurpark

3.DUURZAAMHEID

METHODIEK EN PRINCIPES

METHODIEK EN PRINCIPES

Duurzaamheid
voor
ruimtelijke
projecten: het duurzaamheidskompas
Stedenbouw betekent niet alleen complexe
ruimtelijke projecten ontwerpen en vorm geven,
maar ook op heel complexe en diverse vragen een
duurzaam antwoord geven. Duurzaamheid betekent
voor ons veel meer dan het ecologisch verhaal waar
de term dikwijls toe verengd wordt. Het houdt in dat
er gewerkt moet worden op twee elkaar versterkende
dimensies: enerzijds streven we een project na
dat een zo positief mogelijke impact heeft op zijn
omgeving – het milieu, de samenleving en de
economie. Indien een project goed scoort op deze
duurzaamheidscriteria impliceert dit echter nog niet
dat het ook een goed project is. Een project zal nooit
succesvol zijn als we niet tegelijk het aspect kwaliteit
in rekening brengen, meer bepaald op het vlak van
technologie, van ruimte en van ontwikkelings- en
overlegprocessen.
Om de complexiteit van duurzame stedenbouw
te duiden en tegelijk beheersbaar te maken,
heeft BUUR gedurende de laatste jaren een
leidraad
voor
duurzame
ontwerpprocessen
ontwikkeld binnen haar eigen onderzoekscel,
onder de naam ‘duurzaamheidskompas’. Het
duurzaamheidskompas is een evaluatie-instrument
dat een antwoord biedt aan de vraag naar een
betrouwbaar en objectief kader waarbinnen alle
stedenbouwkundige dimensies van duurzaamheid
onder de loep worden genomen. Zo helpt het ons
en onze opdrachtgevers om tijdens het complexe
proces van ontwerp, ontwikkeling en realisatie
de weg niet te verliezen en steeds de maximale
duurzaamheid voor ogen te blijven houden.
Om deze doelstellingen te bereiken, heeft BUUR
met het duurzaamheidskompas geïnvesteerd
in de uitbouw van een reeks instrumenten die
teammedewerkers
ter
beschikking
hebben
als leidraad en informatiebron tijdens het hele
ontwerpproces. Tegelijk kan het kompas ook ingezet
worden als communicatie- en evaluatietool tijdens
besprekingen met verschillende betrokkenen,
tijdens ontwerpworkshops of participatiemomenten,
als ondersteuning bij presentaties,…
1. Duurzaamheidskompas online platform
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De
duurzaamheidswiki
is
een
online
kennisdatabank en discussieplatform die we
hebben uitgebouwd waar we intern alle informatie
terugvinden over de verschillende (sub)thema’s van
stedenbouwkundige duurzaamheid. Gekoppeld
aan de wiki zijn er drie andere online platforms: een
technische bibliotheek met uitgebreide informatie
rond technische uitwerking, detaillering, materialen,
juridische achtergrond e.d., een bibliotheek van
internationale referentieprojecten die als inspiratie
of illustratie kunnen dienen, en projectgerelateerde
informatie rond duurzaamheid via een overzicht van
afgeronde en lopende eigen projecten. Naast deze
online instrumenten hebben we ook een dynamische
evaluatietool ontwikkeld in MS Excel, die toelaat
om per project, op verschillende momenten in het
proces, doelstellingen vast te leggen, prioriteiten
te definiëren en de duurzaamheid te evalueren.
Resultaten kunnen eenvoudig worden geëxporteerd
als pdf-rapport of in een grafiek worden samengevat.
Tijdens het planningsproces begeleidt het
duurzaamheidskompas de ontwikkeling van visie,
plan en strategische projecten nauw op de voet.
De methodologie van het duurzaamheidskompas
introduceert
daarbij
evaluatiemomenten
op
verschillende momenten in het proces. Centraal
staat de trialoog tussen analyse van de bestaande
toestand, het vastleggen van het na te streven
ambitieniveau, en de prestatie van het projectvoorstel
ten opzichte daarvan. Tijdens de analysefase die
aan elk ontwerp vooraf gaat, wordt met het kompas
een nulmeting gedaan die duidelijk maakt waar
de kwaliteiten en de gebreken van een site, stad of
regio liggen. Op basis daarvan worden prioriteiten
bepaald die samengevat worden in een reeks
doelstellingen waaraan het te ontwerpen project
een antwoord moet geven. Tijdens het ontwerp
wordt regelmatig geëvalueerd of de genomen
beslissingen wel degelijk een verbetering betekenen
t.o.v. de beginsituatie, en of ze aan de doelstellingen
voldoen. Daarbij kunnen ook verschillende opties
met elkaar worden vergeleken en worden complexe
beslissingen inzichtelijk en transparant.

Duurzame principes voor Izegem
Binnen elke nieuwe ontwikkeling in de kern van
Izegem dient intensief gezocht te worden naar
mogelijkheden om het publiek domein te verruimen,
zodat de sociale duurzaamheid vergroot. Binnen
grote ontwikkelingen wordt een groen openbaar plein
mogelijk, binnen kleinere projecten of inbreidingen
voorzien we wijkparkjes. Zo ontstaan plekken waar
Izegemnaren elkaar kunnen ontmoeten.
Door de herwaardering van de publieke ruimte
van Izegem ontstaat binnen de kern een reeks
van krachtige stedelijke ruimtes. Nieuwe publieke
ruimtes binnen de stad dienen aanvullend en
complementair (gebruik, materialisatie,...) te
worden t.o.v. de bestaande. We gaan uit van zo
2. Evaluatietool

3. Exports

weinig mogelijk verharde oppervlakte, dus in
hoofdzaak groene verblijfsplekken. Zo voorzien
we een vrij veld met bomen en bloeiende planten
dat vele stedelijke activiteiten in zich op kan nemen
en tegelijk de waterinfiltratie van de omliggende
stadsontwikkeling verzorgt. Te nemen maatregelen
met betrekking tot waterinfiltratie vormen een
belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van
sprekende openbare ruimtes.
Nieuwe openbare ruimte, een aantal straten en
binnenhoven vormen de uitgelezen plekken om
groen toe te voegen in het stedelijk weefsel. Het
toegevoegde groen zorgt voor een beter leefklimaat
binnen het sterk verstedelijkt weefsel en voor
verkoeling van de stad en reiniging van de lucht.
Vauit de bestaande groenstructuur zetten we in
op twee duidelijke structuren: de diagonaal langs
de buitenplaatsen en sportvelden, en de groene
verbinding op de oude loop van de Mandel en
het kanaal. Die laatste wordt nu onderbroken
door de huidige vorm van bedrijfsvoering op
het industriegebied. Dat groen en ecologie niet
samen kan gaan met economische ontwikkeling
is wat ons betreft achterhaald. Integendeel, de vele
regels die de industrie opgelegd krijgt ten bate
van ecologie en water dienen geïntegreerd ingezet
te worden. Zo kunnen bijvoorbeeld (verplichte)
waterinfiltratieruimtes ingezet worden om de
industrieruimte te structureren en doorwaadbaar
te maken voor langzaam verkeer. Groenbuffers
worden niet langer als een ballast gezien, maar als
een integrale opgave binnen een parkmanagment.
Braakliggende terreinen, vaak reserveringen voor
toekomstige groei, kunnen dienstdoen als tijdelijke
ecologische stapstenen in deze structuur. Er blijft
ruimte voor nieuwe industriële ontwikkelingen,
maar mét betekenisvolle groenstructuren en
recreatieve mogelijkheden. Het creëren van
nieuwe kansen voor het huidige industriegebied
vormt een essentieel onderdeel van het op te stellen
masterplan van Izegem.
Aan de zuidrand van het kanaal vormt zich de
komende jaren een interessant waterfront. Het
waterfront Izegem bestaat niet uit de traditionele lijn
van hoge bebouwing aan een waterkant maar is een
ruim opgezet gebied met een aaneenschakeling
van nieuwe bouwvolumes, historische gebouwen en
groene publieke pleintjes. Dit alles op de schaal van
Izegem. De noordzijde van het kanaal wordt groen.
De ruimte tussen de terug blootgelegde Mandel en
het kanaal vormt in de toekomst het kanaalpark van
Izegem. Perfect verbonden met Emelgem en het
centrum van Izegem via de brug, lopend over de
oude historische wegenstructuur.
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FASE - INHOUD

DRAAGVLAK
PLAN VAN AANPAK – Masterplan Veldegem

Stuurgr.
Klankbordgr.
Coll. B&S

OPSTART / ANALYSE

Werkgroep

Bilateraal
overleg

Startvergadering
Input stuurgroep en klankbordgroep

Jul ‘14

‐
‐

aug‘14

‐
‐
‐
‐

Verzamelen data
Onderzoek programma van eisen
stadsbestuur / analyse I100
Opmaak basiskaart en 3D model
Lopende en geplande projecten
Plannings‐ en beleidskader
Terreinverkenning

Participatie
en commun.

Artikel Izine

Inhoudelijke uitdieping thematische
analyses:
‐ Morfologie
‐ Infrastructuur
‐ Re‐industrialisatie
‐ Landschappelijke drager
‐ Publiek domein
‐ Typologie

Bevraging sleutelactoren
adviesraden

Probleemstelling vs. ambitie
Werkplanning / plan van aanpak

sep ‘14

Ambitienota
(‘synthesenota’)

ALGEMEEN MASTERPLAN (Globale visie volledig grondgebied)
okt ‘14

Structuurschets
‐
‐
‐

nov ‘ 14

dec ‘14

Interactief
creatief atelier
‐ Terugkoppeling
structuurschets
‐ Definiëren van
onderzoeksvragen

Ontwikkeling visie binnen verschillende thema’s
Uitwerken ruimtelijke concepten Izegem als geheel
Structuurschets als hypothese voor ontwikkeling ‘raamwerk’
Ontwerpend onderzoek op basis van onderzoeksvragen,
mogelijks bv.:
‐ Mogelijke varianten brug Vijfwegenstraat
‐ Mobiliteit: verkeersstromen, ontsluitings‐ en
parkeermogelijkheden, multimodaal verkeer,,…
‐ Aansluiting op omgeving: landschappelijk, langzaam
verkeer,…

Definiëren ‘raamwerk’ (vast kader voor ontwikkeling)
‐
‐

Aanduiding strategische projectzones
Definiëren ‘vaste’ vs. ‘veranderlijke’ elementen

Infomarkt
Bevraging raamwerk

Validatie raamwerk als vast
kader voor ontwikkeling

dec ‘ 14

Bouwverlof 2W
jan ‘15

Thematische uitwerking (gebiedsdekkend)
‐

Uitwerking thema’s op verschillende schaalniveaus op basis van ontwerpend onderzoek

Morfologie
Infrastructuur
Industriestad Hist. assen
Verwevenheid Dubbele ring
Centrumknoop
Parkeren
apr‘15

Landschap
Kanaal en
diagonaal
Stations‐
poort

Publiek domein
Complement.
met bestaande
Visie centrum

Typologie
Bouwblok
vs. campus
Bouwmog

Krijtlijnen
RUP’s

Aanzet
stedenbk.
verordening

Kwaliteits‐
bewaking

Validatie algemeen masterplan
als globale visie op Izegem

Eigenaar / ontwikkelaar

Presentatie alg. masterp.
Bevraging detailniveau

DETAILMASTERPLAN (Perceelsgebonden concepten)
jun ’15
nov ‘15
Zomerreces 3W

Brainstorm over alle
thema’s

Aanzet stedenbouwkundige instrumentarium
Priorisering

mei ‘ 15

Re‐industrialisatie
Kanaal, industr.
relicten,fabrieksgeb,
Creatieve industrie

Interactief
creatief atelier

Uitwerking raamwerk en strategische sites
Detailleringuitwerking:
Bouwvolumes / ‐dieptes
Densiteiten
Parkeeroplossingen

Centrumstructuur

Stationsomg.

Kernversterking
Beeldkwaliteit
Mobilteit

Tunnel(s)
Perron / plein
Aansl. parking

Type straatprofielen
Inrichtingsschetsen
Collages
Duurzaamheid

Kanaalomgev.
Park‐ en
stadskade
Fietsbrug
(Woon)ontw.

Terugkoppeling
adviesraden

Fasering
Raming
Jurid. vertaling
etc.

Site Strobbe

Site X / Y …

Woontypologie
Groeninrichting
Parkeeropl.

Te bepalen
NMBS / Infrabel
W&Z
Publicaties

aug ’15
dec ‘15

Validatie detailmasterplannota
per deelproject
Presentatie
detailmasterplan

PROCESSCHEMA
TEAM, PROCES EN OVERLEG
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TEAM, PROCES EN OVERLEG
MULTIDISCIPLINAIR TEAM VOOR
EEN COMPLEXE VRAAGSTELLING
De ambitie van de stad is erg groot: een omvattend
plan maken voor het volledig grondgebied, dat
meteen de basis vormt voor perceelsgebonden
ontwikkelingen. De complexiteit van de opdracht is
dan ook navenant.
Precies om die reden werken we met drie bureaus
samen: BUUR (Bureau voor Urbanisme), DELVA
Landscape Architects en BULK architecten.
Hoewel geen van ons graag in hokjes wordt gestopt,
maakten we wel elk een bewuste keuze voor
specialisatie zodat we binnen het eigen vakdomein
kunnen excelleren. BUUR staat voor masterplanning
en publiek domein; DELVA voor publiek domein
en landschap en BULK voor stadsontwikkeling en
architectuur. De complementariteit van de teams
maakt dat het brede spectrum van onderzoeksvragen
in Izegem optimaal wordt afgedekt.
Het is expliciet niet de bedoeling om ‘elk zijn eigen
stukje’ uit te werken, integendeel: we gaan voor alle
aspecten en schaalniveaus intensief samenwerken
op zoek naar een gelaagd eindproduct. BUUR wordt
het eerste aanspreekpunt voor Izegem.

STAPPEN IN HET PROCES
Concreet voorzien we voor de opmaak van het
masterplan voor Izegem een drietal grote stappen: de
opstart, de uitwerking van het algemeen masterplan
(‘globale visie op het volledig grondgebied’),
en de uitwerking van detailmasterplannen
(‘perceelsgebonden concepten’).

Opstart en analyse
De eerste stap vat aan met een startvergadering
met de stuurgroep en klankbordgroep, waarbij we
het wedstrijdvoorstel bespreken. Daarnaast worden
afspraken gemaakt m.b.t. het procesverloop, het
instellen van tussentijdse deadlines, en bespreken
we wanneer welke partners worden betrokken.
Vooraf geeft de opdrachtgever al alle beschikbare
data door (beleidsdocumenten, kaartmateriaal,
data,...), zodat we eventuele vragen hieromtrent
ook kunnen naar voor brengen. Het programma van
eisen wordt in detail bestudeerd.
Het ontwerpteam werkt zich daarna intensief in
de context van het projectgebied in, oa. met een
grondige terreinverkenning met fotoreportage en een
bevraging van de stadsdiensten en sleutelactoren
(op aangeven van de stuurgroep / werkgroep). We
maken een basiskaart en een 3D model van de
bestaande toestand voor het studiegebied op.
Een belangrijk inhoudelijk werk voor deze eerste
fase betreft de inhoudelijke uitdieping van de
thematische analyses zoals die zijn aangezet in
dit wedstrijdvoorstel en die bepalend zijn voor de
identiteit van Izegem, op het vlak van morfologie,
infrastructuur, re-industrialisatie, de landschappelijke
dragers, het (gebrek aan) publiek domein, de
kenmerkende typologieën,....
Op basis van deze eerste lezing en analyses
maken we een bondige ambitienota op, waarin de
probleemstelling wordt aangescherpt en de ambitie
van de stad duidelijk wordt naar voor gebracht.
Tegelijk nemen we ook een update op van de
werkplanning en het plan van aanpak.

Algemeen masterplan (globale visie)
Op basis van de lezing en het beschreven
ambitieniveau formuleren we een duidelijke visie
voor de stad, vertaald in een aantal ruimtelijke
concepten. Deze concepten geven op een abstract
niveau weer welke elementen de toekomstige
gewenste structuur van de stad kunnen bepalen. We

brengen ze samen in een eerste structuurschets.
Deze structuurschets zien we niet als een vast
gegeven, maar wel een middel om de discussie met
de stuur- en klankbordgroep te kunnen opstarten.
De structuurschets vormt een eerste hypothese van
ruimtelijke principes die de ontwikkeling van het
studiegebied ten goede kunnen structureren. Op
basis hiervan wordt in een eerste ‘interactief creatief
atelier’ (zie verder) afgetoetst welke principes al
meteen een breed draagvlak kunnen krijgen, en welke
moeten worden bijgestuurd of verder onderzoek
vergen. Het resultaat van de eerste inhoudelijke
aftoetsing bij de stuur- en klankbordgroep wordt dan
ook het definiëren van prioritaire onderzoeksvragen.
Via ontwerpend onderzoek op verschillende
schaalniveaus zoeken we naar antwoorden op de
gestelde vragen. De resultaten van dit ontwerpend
onderzoek geven ons een duidelijk inzicht in
verschillende varianten en mogelijke opties voor
elk van de gestelde vragen. Op basis hiervan, en
na inspraak van de bevolking, definiëren we het
‘raamwerk’, dat het vast kader zal vormen voor de
verdere ontwikkeling van Izegem. De stuurgroep
(al dan niet opnieuw in samenspraak met de
klankbordgroep) valideert dit raamwerk als basis
voor de verdere uitwerking van het masterplan.
Daarna gaan we via ontwerpend onderzoek de
verschillende thema’s die bepalend zijn voor
de identiteit van Izegem verder uitwerken. Op
verschillende schaalniveaus bepalen we welke
specifieke ingrepen zijn vereist en tegelijk hoe de stad
vanuit een generiek beleid wil sturen. Zo beschikt
de stad over een duidelijke ontwikkelingsvisie op
het vlak van haar morfologie, infrastructuur, reindustrialisatie, landschap, publiek domein en
typologie. Ook in deze stap wordt de stuur- en
klankbordgroep intensief betrokken d.m.v. een
interactief creatief atelier.
Wanneer de aanpak van de verschillende thema’s
is uitgekristaliseerd geven we ook een aanzet
voor de uitbouw van het stedenbouwkundig
instrumentarium. Samen met de thematische
aanpak zorgen ze ervoor dat de stad een eenduidig
een generiek beleid kan gaan voeren: ongeacht de
plaats en de schaal hebben de stadsdiensten de
instrumenten in handen om een duidelijk antwoord
te bieden op vragen vanuit de private markt.
Het algemeen masterplan wordt gevalideerd door de
stuurgroep (en desgewenst de klankbordgroep) en
gepresenteerd aan de bewoners. Tegelijk worden de
bewoners bevraagd m.b.t. de verder te detailleren
planonderdelen.

Detailmasterplan
In een volgende stap werken we detail
masterplannen uit voor de cruciale elementen
van het raamwerk en enkele strategische sites:
de stationsomgeving, de kanaalzone (incl. park- en
stadskade, fietsbrug,...), site Strobbe,... We kiezen
(afhankelijk van het ontwerp- en inspraakproces)
de sites die de sleutel vormen voor fundamentele
vernieuwing binnen de stad. We bekijken in detail
waar en welke nieuwbouwontwikkeling mogelijk
wordt, met welke densiteiten, hoe het publiek
domein wordt vormgegeven, welke beeldkwaliteit
wordt vooropgesteld, hoe de projecten wordt
gefaseerd en gebudgetteerd,... Het ontwerpproces
wordt grondig besproken met de stad en externe
partijen, afhankelijk van de context. Na validatie
van deelprojecten worden ze gepresenteerd aan de
bevolking.
Via het beschreven planproces beschikt de stad
over een waaier aan planningsinstrumenten,
waarmee ze tegelijk een heel specifiek en
actief beleid kan voeren (sites in eigendom,
masterplan voor stationsomgeving, kanaalzone,
site Strobbe,...) maar ook een passief, generiek
beleid (vragen ontwikkelaars).
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OVERLEGSTRUCTUUR
COMMUNICATIE / PARTICIPATIE
Een goede overlegstructuur is noodzakelijk. Er
moet een onderscheid gemaakt worden tussen
de beslissende en de adviserende organen, zodat
ieders rol in het proces duidelijk is. Uitgaande van
de uitgangspunten in het bestek gaan we uit van de
volgende overlegstructuur.
De stuurgroep is het belangrijkste beslissingsorgaan
en staat in voor de inhoudelijke bijsturing en validatie
van alle (tussen)stappen in het proces (samen met
het college). Ze bestaat uit gemandateerde personen
van de stad en externe experten die de lijnen uitzetten
om tot een geïntegreerde ‘toekomstvisie 2030’ te
komen voor de stad.
De stad wil een breed gedragen masterplan. Vanuit
die insteek vormt de klankbordgroep, waarin ook de
andere politieke strekkingen een stem krijgen, een
erg belangrijke groep waarbij de ideeën inhoudelijk
worden afgetoetst. We voorzien een tweetal
‘interactieve creatieve ateliers’: momenten waarop
tijdens uitgebreide workshops alternatieven worden
afgewogen en waar samen wordt gezocht naar
oplossingen. De creatieve ateliers worden geleid
door een neutrale externe persoon met zin voor
compromis, die tegelijk een grote autoriteit binnen
het vakgebied geniet (cfr. Filip De Rynck, Hogent).
Desgewenst kan de stuurgroep beslissen ook de
rapporten te laten valideren door de klankbordgroep.
De werkgroep volgt het proces van nabij op en
reflecteert tijdens het ontwerpproces over de
inhoud van de verschillende deelproducten van
het masterplan. De werkgroep bestaat uit een
vertegenwoordiging op ambtelijk niveau (o.a.
vertegenwoordigers van dienst ruimtelijke ordening,
mobiliteit, milieu,…), eventueel aangevuld met
een aantal externe experten. De leden van de
werkgroep koppelen intern telkens terug met de
stuurgroepleden.
Om voldoende draagvlak te verwerven voor het
masterplan wordt ook de bevolking intensief bij het
proces betrokken. Met de bevraging I100 heeft de
stad vandaag een duidelijk beeld m.b.t. de (ruimtelijke)
noden en wensen van de Izegemnaar. Hiermee
beschikken we over een hele goede basis om het
traject aan te vatten; de beschikbare informatie wordt
dan ook grondig bestudeerd. Bij aanvang worden de
bewoners geïnformeerd van de opstart van het project
via het stadsmagazine Izine en de website van de
stad (verder in het proces worden updates gegeven,
zodat iedereen het ontwerpproces a.h.w. van dichtbij
beleeft). Na het eerste ontwerpend onderzoek en
na afronden van de globale visie bevragen we de
bewoners op zgn. ‘infomarkten’, waar een (halve)
dag lang ongedwongen kan binnengelopen worden.
Een kort introductiefilmpje geeft duiding bij de
stand van zaken, waarna in kleinere groepen wordt
gediscussieerd en gebrainstormd. De opmerkingen
worden samen met de opdrachtgever geëvalueerd en
eventueel meegenomen in de verdere visievorming
en verfijning van het plan. Bij afwerking van één of
meerdere detailmasterplannen presenteren we de
resultaten tenslotte in een hoorzitting. Eventuele
andere initiatieven in een participatief proces willen
we waar mogelijk ondersteunen: publicaties,
filmpjes, presentatiemaquettes,...
Ook adviesraden en hogere overheden worden bij alle
belangrijke stappen betrokken. Bij de werkgroepen
voor het detailmasterplan van de stationsomgeving
betrekken we actief NMBS/Infrabel; bij die voor het
waterfront (kanaal, fietsbrug, kades) W&Z.
Wanneer tenslotte samen met het stedenbouwkundig
instrumentarium de thema’s in het algemeen
masterplan zijn uitgekristaliseerd, gaan we de
dialoog aan met private partijen en ontwikkelaars.
De ontwerper neemt hierbij de rol op van
kwaliteitsbewaker.
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Budget

RAMING STUDIEKOST
75 €

Eenheidsprijs/uur (gewogen gemiddelde) excl. BTW

600 €

Eenheidsprijs/dag excl. BTW

totaal excl. BTW BTW 21% Totaal incl. BTW
33.831 €
161.100 €
194.931 €
194.931 €

OPSTART / ANALYSE

saldo

16.500 € dagen

Verzamelen data
Programma van eisen / analyse I100
Opmaak basiskaart en 3D model

ereloon
0,5

300 €

2

1.200 €

2

1.200 €

Lopende en geplande projecten

0,5

300 €

Plannings- en beleidskader

0,5

300 €

2

1.200 €

2,5

1.500 €

Terreinverkenning
Inhoudelijke analyse morfologie
Inhoudelijke analyse infrastructuur

2,5

1.500 €

Inhoudelijke analyse re-industrialisatie

2,5

1.500 €

Inhoudelijke analyse landschappelijke drager

2,5

1.500 €

Inhoudelijke analyse publiek domein

2,5

1.500 €

Inhoudelijke analyse typologie

2,5

1.500 €

Ambitienota

2

1.200 €

Overleg stuurgroep / klankbordgroep

1

600 €

Overleg werkgroep

1

600 €

Bevraging sleutelactoren / adviesraden

1

600 €

ALGEMEEN MASTERPLAN

saldo

61.800 € dagen

ereloon

Structuurschets

12.600 €

Visieontwikkeling verschillende thema's

4

2.400 €

Ruimtelijke concepten

6

3.600 €

Structuurschets als hypothese raamwerk

2

1.200 €

Interactief creatief atelier (incl. voorbereiding extern expert)

6

3.600 €

Ontwerpend onderzoek op basis van onderzoeksvragen

1

600 €

Overleg werkgroep

2

1.200 €

Definiëren raamwerk

19.800 €

Uitwerking raamwerk

14.400 €

24

Aanduiding strategische zones

2

1.200 €

Definiëren vast vs veranderlijke elementen

2

1.200 €

Overleg werkgroep

1

600 €

Bevraging bevolking infomarkt

3

1.800 €

Presentatie Stuurgroep / college

1

600 €

Thematische uitwerking (gebiedsdekkend)

22.800 €

Uitwerking thema morfologie

5

3.000 €

Uitwerking thema Infrastructuur

5

3.000 €

Uitwerking thema re-industrialisatie

5

3.000 €

Uitwerking thema landschap

5

3.000 €

Uitwerking thema publiek domein

5

3.000 €

Uitwerking thema typologie

5

3.000 €

Interactief creatief atelier (incl. voorbereiding extern expert)

6

3.600 €

Overleg werkgroep

2

1.200 €

Aanzet stedenbouwkundig instrumentarium

6.600 €

Priorisering

1

600 €

Krijtlijnen RUP's

2

1.200 €

Aanzet stedenbouwkundige verordening

2

1.200 €

Overleg werkgroep

2

1.200 €

Presentatie Stuurgroep / college

1

600 €

Presentatie bevolking alg. masterplan / bevraging detailniveau

3

1.800 €

DETAIL MASTERPLAN

saldo

73.200 € dagen

ereloon

Centrumstructuur

15.600 €

Uitwerking oa. kernversterking, beeldkwaliteit, mobiliteit,…
Overleg werkgroep

24

14.400 €

2

1.200 €

Stationsomgeving

11.100 €

Uitwerking oa. tunnel(s, perron, pleinruimte, aansluiting parking,…

16

9.600 €

Overleg werkgroep / NMBS / Infrabel

2,5

1.500 €

Kanaalomgeving

11.100 €

Uitwerking oa. park- en stadskade, fietsbrug, woon- en andere ontwikkeling

16

9.600 €

Overleg werkgroep / W&Z

2,5

1.500 €

Site Strobbe

15.300 €

Uitwerking oa. woontypologie, groeninrichting, parkeeropl.

24

14.400 €

Overleg werkgroep

1,5

900 €

Site X / Y…

15.300 €

Te bepalen

24

14.400 €

Overleg werkgroep

1,5

900 €

Validatie / Communicatie

4.800 €

Presentatie Stuurgroep / college

2

1.200 €

Presentatie bevolking detailmasterplannen

3

1.800 €

Publicaties

3

1.800 €

FLANKERENDE OPDRACHTEN (in regie)

saldo

9.600 € dagen

ereloon

Kwaliteitsbewaking - inschatting

8

4.800 €

Publicaties (ondersteuning stad) - inschatting

8

4.800 €

De stad voorziet een budget van € 200.000 incl. BTW
(€ 165.289 excl. BTW). Dit hoeft niet te betekenen
dat dit potje helemaal leeg moet. Anderzijds heeft de
stad terecht aangevoeld dat een dergelijke integrale
onderzoeksvraag en doorgedreven participatief
proces naast een zeker tijdsbestek ook een degelijk
budget vereisen. Ten behoeve van een doordachte
kostenbeheersing stellen we voor om te werken met
een getrapt systeem waarin delen van het project
worden geforfaitiseerd en andere in regie worden
uitgewerkt.

Algemeen masterplan
De opstart-analysefase en de fase van het algemeen
masterplan (globale visie) worden geforfaitiseerd.
In deze fases doorlopen we het onderzoek naar het
vast raamwerk en de gebiedsdekkende thematische
uitwerking, mee gestuurd vanuit een doorgedreven
participatief proces. Samen met de hieruit
voortvloeiende aanzet van het stedenbouwkundig
instrumentarium bouwen we een duidelijk kader
uit voor toekomstige ontwikkelingen in Izegem. Het
geheel vormt een bevattelijk project dat op basis
van eerdere ontwerpprocessen goed kan ingeschat
worden. De opstart-analysefase begroten we op €
15.600, de uitwerking van het algemeen masterplan
op € 61.800.

Detailmasterplannen
Een aantal van de voorgestelde detailmasterplannen
zijn voor ons zeer bepalend voor de toekomstige
identiteit van Izegem, m.n. de uitwerking van de
centrumstructuur, incl. het ontwarren van de knoop
rond de stationsomgeving en de ontwikkelingen
rond het kanaal. Ze worden mee opgenomen in
het “vast deel” van het project. Daarnaast kunnen
ook een aantal andere detailmasterplannen
opgemaakt worden: bv. voor site Strobbe (neemt
de stad zelf dit op of de ontwikkelaar?), of
andere strategische plekken (site Kachtem, site
Dweersstraat-Meensestraat, site Sint-Rafaëlskerk,
site Klooster Pélichy,...). Deze detailmasterplannen
worden opgestart “op bestelling”, afhankelijk van de
gemaakte keuzes of prioriteiten die naar voor komen
tijdens het voortraject.
Aangezien we ons hier als ontwerpteam flexibel
wensen op te stellen, stellen we voor het geraamde
totaalbudget (€ 73.200) procesafhankelijk en volgens
de keuzes van de opdrachtgever in te zetten. De uren
worden in regie verrekend maar om te vermijden dat
de stad een ‘blanco-cheque’ tekent, wordt telkens
per deelopdracht een plafondbudget ingesteld.

Flankerende opdrachten
Tenslotte zijn er ook enkele (mogelijke) opdrachten
in het bestek vermeld, die op dit moment onmogelijk
exact zijn in te schatten: kwaliteitsbewaking t.o.v.
private initiatieven, ondersteuning publicaties,...
Deze worden in regie verrekend volgens de volgende
regietarieven (exclusief 21% BTW):
Projectsupervisor		
95 €
Projectleider			85 €
Senior ontwerper		
75 €
Junior ontwerper		
65 €
Gewogen gemiddelde		
75 €
Eventuele bijkomende opdrachten (aanpassing
structuurplan, mobiliteitsplan, opmaak RUP’s,...)
worden in aparte offertes begroot.

Raming site Strobbe
Zoals gevraag hebben we site Strobbe een eerste
keer summier geraamd. Deze raming is opgesplitst
in drie grote componenten: de gebouwen worden
geraamd op € 22.556.175, de afbraak gebouwen
en opkuis terrein op € 490.142 en de terreinaanleg
op € 1.072.554. Een details van deze raming kan je
terugvinden op de cd-rom in bijlage.

