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OW1502 - Spiere 

 “De volledige studieopdracht voor het inrichtingsplan 
en ontwerp van de herinrichting van de dorpskern van 
Spiere”
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In dit deel van Vlaanderen, nabij de grens met Wallonië met 
zijn context van de verspreidde verstedelijking van kleine 
dorpen, filamenten van huizen langs wegen, versnipperde 
boerderijen en domeinen is de publieke ruimte een plek 
van vragen. De bushalte in een functionele ruimte wordt ge-
bruikt door de gemeenschap maar is vandaag de dag geen 
maatschappelijk representatieve ruimte. De kerk en de be-
graafplaats zijn een gesloten system, afgesneden door keer-
muren en de topografie. De meer recente gemeenschaps-
voorzieningen zijn losgekoppeld van de twee eerste ruimten 
en de grote schaal waterinfrastructuur van het kanaal en de 
Schelde is ook een afgescheiden gegeven.

Dit is een typerend voorbeeld van ruimtelijke fragmentatie 
waarbij publieke ruimte een residuele variabele is en geen 
structurerende. Toch blijft het probleem hoe een publieke 
ruimte voor te stellen in deze context, gebruik makend 
van eenzelfde concept om het centrum van Spiere te her-
waarderen.

We stellen vijf ontwerp principes voor die ons voorstel oriën-
teren en onze positie verduidelijken.
De vorm van het territorium: het eerste principe van ons 
ontwerpvoorstel is de valorisatie en het heropenen van de 
territoriale vorm. Dit is onder andere het geval met de Grote 
Spiere beek dewelke is verdwenen en die we voorstellen te 
heropenen in het onderste deel van het eerste plein en om 
deze te verrijken langsheen zijn verloop. Het ontwerp van 
de publieke ruimte wordt een manier om de karakters van 
het territorium te begrijpen, te lezen en te ontdekken. En dit 
in functie van oriëntatie en leesbaarheid, om de eigentijdse 
versnipperde woonbuurten van Spiere te structureren. Een 
belangrijke lijn van continuïteit in het territorium is zo deel 
van het ontwerp van een nieuwe publieke ruimte: ecolo-
gisch, visueel en functioneel.

 Het tweede principe is het idee van een systeem. De beek 
verbindt de versnipperde voorzieningen en de verschil-
lende ruimten in één systeem van publieke ruimten en één 
ecologische continuïteit. Elke site, het plein en bushalte, 
de nieuwe bebossing en het hellend terrein in de richting 
van het water aan het einde van de as van het stadhuis, de 
zone waar de Grote Spiere beek en het kanaal samenvlo-
eien, worden zo ook versterkt doordat ze tot één systeem 
behoren. Desondanks zijn al deze verschillend, ontwikkeld 
op een verschillende plek en deels autonoom: het plein met 
de bushalte kan worden gerealiseerd als een onafhankelijk 
project, dit geldt ook voor de andere ingrepen. Elk van deze 
is een hoofdstuk in eenzelfde verhaal, het is een deel van 
een sequentie dat kan worden versterkt van zodra de mid-
delen beschikbaar zijn.

“Variatie op een thema” is een derde principe. De stad is 
niet enkel opgebouwd uit unieke of uitzonderlijke plekken: 
herhaling is datgene dat een stedelijke ruimte leesbaarheid 
en de mogelijkheid tot herkenning geven door middel van in-
plantingskeuzes, typologieën, materialiteit. De voorgestelde 
publieke ruimte staat altijd in relatie tot de imposante water-
structuur van het territorium en zijn relatie kan op verschil-
lende manieren worden gearticuleerd. Net als in een muzi-
kale compositie zijn de voorgestelde projecten een variatie 
op eenzelfde thema: de relatie tussen de publieke ruimte en 
de vallei, tussen publieke ruimte en water. Om dit te verst-
erken, ontwerpen we de helling, de contouren, we beelden 
ons verblijfsplekken in of plekken bevat in een parcours. Een 
beschrijvende en tegelijkertijd een conceptuele benadering 
werken op het niveauverschil in alle drie de ruimten.

0. Het project van een publieke ruimte in de 
diffuse stad
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paden in de landschap

De grote Spierebeek voor de samenvloeing

Robecynplein
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Het vierde principe is een robuust, duurzaam en multifunc-
tioneel publieke ruimte ontwerp. Ten eerste multifunctioneel 
omdat de publieke ruimte nabij het water ook ruimte is “voor” 
het water waar het overstromingsgevaar aanwezig is des-
ondanks de verschillende hydrologische werken in Spiere 
om overstromingen te vermijden. Ten tweede robuust: in de 
diffuse stad met lage densiteit, wordt de publieke ruimte niet 
homogeen gebruikt en gecontroleerd. Om deze reden is ons 
voorstel eenvoudig en geconstrueerd uit duurzame en bes-
tendige materialen. De duurzaamheid van het project is het 
resultaat van multifunctionaliteit, een minimalistische bena-
dering en de keuze voor robuuste materialen met aandacht 
voor detaillering.

Het vijfde principe is een logisch gevolg van de voorgaande. 
De effectieve haalbaarheid van het project kan enkel worden 
gewaarborgd als de kostenanalyse in rekening wordt ge-
bracht van bij de aanvang, elke keuze en selectie begelei-
dend. In een situatie met een beperkt budget is dit een fun-
damenteel aspect dewelke zijn consequenties heeft op de 
flexibiliteit van het voorstel in tijd en ruimte.

De volgende pagina’s onderzoeken het ontwerp van een 
systeem van publieke ruimte geïnspireerd door de vier princ-
ipes, waar het traditionele idee van verstedelijking vervaagt.

Vallei van de Grote Spierebeek

publieke ruimten in Spiere
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overstromingen map.  

hertekening van ferraris map, 1777
samenvloeing van de Groote Spierebeek, 
de Zwarte Spierebeek en de Schelde 

nederzetting

landbouw percellen

wegen en straten

waterlopen

wetzone

0

15 km

Kooigem

Outrijve

Molenbaix

Sint-Denijs

Spiere

Dottignies

Warcoing

Herinnes

Le Plouy

Cavrinnes

Pecq

Estaimbourg

staimpuis

Néchin

Esquelmes

Bossuit

Helkijn

Pottes

Guermigniees



7

hyrdologische map in het stedelijke gebied van de eurometropolis : 
Rijsel - Doornik - Kortrijk

map van de vertreinigde stromen in de stedelijke gebied van Rijsel 
- Doornik - Kortrijk. 

bron : geopunt.be; walonmap.be, geoportail français 

+ SPIERE

+ +

+

SPIERE

RONSE

OUDENAARDE

+
+

DOORNIK

RIJSEL

+

+

KORTRIJK

MOESKROEN

Spiere is gelegen in het territorium van de Eurometropool 
van Rijsel-Kortrijk-Doornik waar water een fundamenteel 
thema is. “là est le trait commun” (“de gemene link”) volgens 
de zin van de Franse geograaf Paul Vidal de la Blanche. 
Van water als een gemene link naar water als bron. Een 
nieuwe benadering van het territorium en zijn ontwerp kan 
starten  met een nieuw verhaal in de zin van de bouw van 
nieuwe collectieve betekenis. In deze bredere context, de 
positie van Spiere is uniek. Het netwerk en de verbinding 
met het hydraulisch systeem en zijn waterstromen maakt 
het uniek. Spiere is gelegen op het samensmeltingspunt van 
dit systeem en tegelijkertijd opgebouwd in de context van de 
horizontale metropool nabij Kortrijk, Doornik en Rijsel. Dit 
project stelt de essentie van de publieke ruimte van deze 
nieuwe hedendaagse stad in vraag. Wat maakt het uniek en 
waardevol? De landschappelijke kwaliteiten, de alledaagse 
levensstijl, de trage vormen van toerisme.

De unieke situatie van Spiere mag niet worden vergeten en 
kan worden versterkt als de belangrijkste “aanwinst” voor de 
inwoners van Spiere. Ons project implementeert heel een-
voudige middelen die doelen op het onthullen van dit lands-
chap. Op die manier wordt er een comfortabeler en kwalita-
tiever dagelijks leven georganiseerd in een dichte relatie tot 
de natuur, ook voor bezoekers.
 
Bijvoorbeeld, het bestaan van een heel complex hydraulisch 
systeem mag niet gezien worden als een verstopt louter 
functioneel apparaat. Het moet worden geïntegreerd in de 
ruimtelijke organisatie van het dorp om zo het bestaan van 
dergelijk complex en invloedrijk natuurlijk element aan te 
geven. Water heeft ruimte nodig, water moet gezien worden 
om verstaanbaar te zijn als risico en als bron.

De verschillende waterlandschappen die de Eurometropool 
karakteriseren kunnen worden teruggevonden in Spiere. 
Die belangrijke structuren: de corridor zoals de Schelde en 
de Leie, de capilaire ruimten zoals de Grote Spierebeek en 
de Zwarte Spierebeek en als laatste, de watertafel dewelke 
een bron is voor drinkbaar water in de hele Eurometropo-
ol. Net als in andere delen van dit territorium zijn het niet 
de grote corridors (goed gereglementeerd) die problemen 
veroorzaken maar het secundaire netwerk (vaak gemani-
puleerd, onderbroken en gefragmenteerd). In Spiere spreekt 
de overstromingsrisico kaart voor zich.

Vanuit deze verstandhouding is een belangrijke projectkeuze 
gemaakt: de heropening van de Grote Spierebeek ter hoog-
te van het Robecijnplein. Deze keuze wordt ondersteund 
door een reeks van argumenten:

- de algemene tendens in Vlaanderen om te werken volgens 
de strategie: “ruimte voor water”
- de capaciteit van het project om een voorbeeld te zijn, 
zeker door de relatie met de publieke ruimte die een zicht-
baarheid van het water in het alledaagse leven garandeert.
- herontdekte ecologische continuïteit: vooral voor de kleine 
inwoners van de waterloop en in het bijzonder voor de amfi-
bieën.
- een extra buffer capaciteit voor overstromingen, niet ex-
treem hoog, maar wel aanzienlijk.

1. de vorm van het territorium: 
een project van een territoriale ecologie
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pad

beton zitbanken
waterruimte van spierebeek
ontwerp publieke ruimten 
landbouw / agroforestry tuinen
speel zone in bossen
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2. een systeem van publieke ruimten 
langs water en asfalt

Het water en de weg-infrastructuur ontwerpen fijne mazen 
in het Vlaamse grondgebied, ze structuren het in al haar on-
derdelen. Maar ze transformeren in een systeem van open-
bare ruimte is niet banaal. Het drukke verkeer op de Jac-
quetbosstraat en het verlaagde gedeelte van de weg maakt 
het moeilijk om een veilig en comfortabel voetpad aan beide 
zijden te garanderen. Door de financiële beperkingen van 
het project worden er minimale wijzigingen voorgesteld die 
stapsgewijs kunnen worden uitgebreid. Het systeem wordt 
gekenmerkt door continuïteit en door de coherente rol van 
elk onderdeel: water en asfalt kunnen de eerste structure-
ren, continuïteit, maar om een coherente situatie te bereiken 
moeten we de drie belangrijkste delen in detail beschrijven. 

Het eerste deel herziet de kwaliteit van de ruimte langs de 
Jacquetbosstraat en het Robecijnplein tot de kerk. Hier 
wordt een asymmetrische gedeelte van de weg voorgesteld 
met een breed voetpad aan de zijde van de kerk en het 
Robecijnplein. Om de snelheid van auto’s en vrachtwagens 
te verminderen, kan verdere uitbreiding van het geplaveide 
gebied worden overwogen.

Het tweede deel vormt een einde van het nieuwe gemeens-
chapscentrum op de Grote Spierebeek. De lange as orga-
niseert sportfaciliteiten en het dorp is ontworpen voor auto’s 
en niet voor voetgangers. In de toekomst zal een vermin-
derd oppervlak voor auto’s een evidentie worden. Maar mo-
menteel beperkt het ontwerpvoorstel zich tot de sluiting van 
de as om de relatie met de Grote Spierebeek en het lineaire 
park mogelijk te maken. De site bevindt zich aan de noord-
west grenzen van de archeologische site waar resten van de 
Michelsbergcultuur werden gevonden in de jaren zeventig. 
Deze kunnen werken als een gedenkteken van deze oude 
agrarische cultuur.

Het derde deel raakt de samenvloeiing van de Grote Spie-
rebeek en de Zwarte Spierebeek dicht bij het kanaal. Het 
is een fascinerende plek waar twee lijnen van water elkaar 
ontmoeten en territoriale paden elkaar kruisen. De kleine 
interventie onderstreept enkel de ontmoetingsplaats tussen 
de verschillende stromen.

Deze delen kunnen eenvoudig worden gerelateerd aan 
bestaande knopen en betekenisvolle plekken: de kerk, het 
zwembad, het recreatie parcours, etc. De stukken aan el-
kaar koppelen is mogelijk dankzij de paden langs het water 
op de grotere schaal; de nieuwe ingangen van het dorp naar 
de agrarische en recreatieve paden op het platteland zal 
uiteindelijk het dorp terugbrengen naar zijn landschap.
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3.  variaties op een thema
3.1. het Robecijn plein

Dieper ingaand op de drie interventies, is het ontwikkelde 
thema de fysieke verbinding tussen de publieke ruimte en 
het water. Toch is dit niet het enige functionele thema, elke 
site heeft zijn benadering, we beschouwen dit als de ba-
sis voor het ontwerpvoorstel van de drie cases. We beelden 
een publieke ruimte in die kan weerstaan aan een sterke 
relatie met de natuurlijke dynamieken (seizoensverander-
ingen, variabele aanwezigheid van water, momenten van 
overstromingen, etc.) en specifiek met het water. Om dit te 
realiseren, ondernemen we een eenvoudige operatie steeds 
drie maal werkend met de topografie en de lezing ervan.

Drie keer herhalen we een toegang tot het water op ver-
schillende manieren: op het Robecijnplein, in het centrum 
van het dorp; in het noorden van het dorp, voor kinderen en 
jeugdbewegingen, het draaien van het administratief cen-
trum naar het water; in het zuiden van het dorp, hoofdzake-
lijk voor wandelaars en toeristen (wielertoeristen en vaarto-
erisme), tegenover de grote open landschappen.
 
Het Robecijnplein is vandaag een bushalte, maar ook 
een restruimte. Zijn schaal en locatie past niet meer in de 
noden en het gebruik van het dorp. De constructie van het 
nieuwe administratief centrum in de jaren ’70 hebben het 
zwaartepunt van het dorpscentrum verplaatst en het oude 
dorpscentrum ‘leeg’ gehaald van ‘animatie’. Ons voorstel is 
om het plein te activeren door het te her-linken met het land-
schap en het hydraulische systeem waar het dorp nu zijn 
rug naar keert.

Door deze ingreep, het her-dimensioneren van het plein op 
zich, de opening van de beek, het definiëren van het groen 
en het restaureren van de historische muur rond de kerk 
en begraafplaats. Het plein behoudt zijn actuele rol maar 
wordt een verblijfsplaats, waar de kerk, de begraafplaats en 

het restaurant worden gevaloriseerd in de nieuwe groene 
ruimten.

Een nieuw groen dak is voorgesteld op het plein waaronder 
het functioneren van de twee lijnen (De Lijn en Tec) is gega-
randeerd. De oostzijde van het plein, richting kerk, verand-
ert op een radicale manier en wordt getransformeerd in een 
graduele passage van een mineraal naar groen oppervlak 
tot aan het water. De snede is asymmetrisch: aan de ene zi-
jde daalt het als trappen naar de beek, aan de andere zijde is 
het een zachte grashelling die de kerk verbindt met het wa-
ter. We geven een meer coherente lezing van het historisch 
ensemble van de kerk, de begraafplaats en de pastorij door 
hen te linken met eenzelfde oppervlak. De hellingen (3m) en 
de trappen aan het Robecijnplein zijn plaatsen om te zitten, 
te wachten, te ontmoeten. Aan de zijde van de kerk en het 
restaurant is elke trap een groen oppervlak waar het eind-
punt een plek om te zitten is. Beide zijden van de beek zijn 
goed georiënteerd. 

Nieuwe bomen worden gepland om de heropening van de 
beek te ondersteunen. De matrix van bomen op het plein vor-
men een doorlopende lijn tot aan het kruispunt. Langsheen 
de straat versterken we de aanwezigheid van bomen, (van 
de robinia tot de platanen) en we vergroten de aanwezig-
heid van kasseien ook langsheen de zijde van de winkels 
tegen over de kerk.

Materialen: het idee is om bestaande materialen te gebruik-
en en te herbruiken. De kasseien uit het plein worden herge-
bruikt om de publieke ruimte te vergroten. De trappen/bank-
en worden gezien in beton of natuursteen. De bomen zijn 
een combinatie van regelmatige en natuurlijke figuren: het 
aligneren met de weg, het regelmatige matrix op het plein 
compatible met de rotatie van bussen en de natte vegetatie 
van salix en andere vegetatie.bosquets.
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3.2. de recreatieve terrassen in 
een agrobosbouw park 

In de ontwerpopgave is aan de achterzijde van het nieuwe 
administratieve centrum is een uitgebreid gebied aange-
geven voor herbebossing en dit in directe relatie tot het wa-
ter. De kans tot een directe link van de school en het admin-
istratieve centrum met het water moet gezien worden als 
een bredere mogelijkheid tot transformatie en om zo meer 
kwaliteit te brengen in het gemeenschapscentrum. Naast 
deze reden is de site gelegen op de rand van een archeolo-
gische site en de Michelsberg agrocultuur die als een rel-
evante kans kan gezien worden.

Water, landbouw, bossen, speelzones, recreatie activiteiten: 
deze kunnen allen een programma vormen voor een inter-
essante en innovatieve publieke ruimte. De nabijheid tot 
het gemeenschapscentrum kan ook een open mogelijkheid 
zijn tot didactische experimenten en voor het opzetten van 
participatie projecten met inwoners tot het gericht inrichten 
van deze ruimte. In plaats van een eenvoudig bos, stellen 
we een “complex” bos voor, een agrobosbouw systeem om 
het agrarische karakter te behouden en de vegetatie te ver-
rijken. In een andere context waar boomgaarden zorgden 

voor de voedselproductie in het verleden kan hier een deel 
van de boomgaard gebruikt worden om de omstandigheden 
van de voedselproductie in het oude tijdperk van de Michels-
berg cultuur na te bootsen. Het kan een didactische boom-
gaard worden, onderhouden door de school, waarbij zo een 
belangrijk kenmerkend element van Spiere een speels en 
educatief aspect wordt. 

In Vlaanderen wordt er rond het thema van agrobosbouw 
veel aandacht besteed om de sector te versterken en te an-
ticiperen op de toekomstige uitdagingen voor de Vlaamse 
landbouw. Voorbeelden zijn het diversifiëren van de produc-
tie, het voorzien van een waaier aan eco-systeem services 
of anticiperen op de stijgende vraag voor biomassa. Agro-
bosbouw antwoord mogelijk op de sociale vraag voor-ef-
ficiënte agro-ecologische productiemethoden die bovendien 
economisch rendabel zijn. Deze zone kan deel zijn van de 
bestaande experimenten terwijl ze een plek aanbied om te 
spelen en om in contact te komen met het water. We stellen 
voor om een serie van lange treden te voorzien die de hell-
ing naar het water toe begeleiden.
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3.3. aan de samenvloeiing

Binnenin het zachte en precieze landschap van het dorp, 
het kanaal, de Schelde, de bruggen, blijven de populieren 
een soort monument buiten schaal met de aanwezigheid 
van de Zwarte Spierebeek en het Spiere kanaal.

Door de kleine interventies die we voorstellen, wetende dat 
alles al bijna aanwezig is, verbinden we dit monumentale 
territorium met de schaal van het dorp en zijn praktijken.

Daarom onderlijnen we het samenvloeiingspunt, waarlangs 
het pad een rustpunt wordt voorgesteld. Ook langsheen de 
beide zijden van het kanaal gebruiken we dezelfde midde-
len als bij de voorgaande interventies: lange treden, banken 
zullen een plek zijn waar wielertoeristen stoppen en waar 
tieners kunnen afspreken.

Deze interventies zullen de grammaire en syntax van de 
publieke ruimte tot het territoriale systeem brengen.

zicht van de samenvloeiing
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bus traject
simulatie

4. Een robuust, duurzaam en 
multifunctionele publieke ruimte 

ontwerp

De materialisatie van de publieke ruimte, evenzeer als het 
ontwerp van zijn compositie, draagt bij aan het gevoel van 
stedelijkheid, door middel van de voorgestelde grammatica 
dewelke coherent, leesbaar, comfortabel en duurzaam moet 
zijn.

Voor de drie interventies beschreven we in de vorige pa-
gina’s, een robuust ontwerp, aanpasbaar aan deze “tussen” 
stedelijke situatie in verbinding met zijn landschap. Dit maakt 
de publieke ruimte resistent voor lange tijd. En onthult de lijn 
van connectie tussen het dorp en zijn territorium.

Om het project leesbaar te maken stellen we een minimum 
en gelimiteerd aantal materialen en artificiële elementen voor 
dewelke worden gebruikt in de verschillende sites: zachte 
hellingen of terrassen beplant met gras, harde oppervlakken 
of kasseien, beton of houten banken, Quercus robur, Plata-
nus, Fraxinus en Salix als de voornaamste boomsoorten.

Tegenwoordig zijn de levenscyclus en het hergebruik van 
materialen een belangrijke parameter bij de materiaalkeuze 
voor de opbouw van een site. Onze ingrepen stellen het 
hergebruik van de reeds aanwezige materialen voor. Bi-
jvoorbeeld de kasseien van het Robecijnenplein ter hoogte 
van de te heropenen beek worden terug hergebruikt bij de 
verdere aanleg. Bovendien moeten de nieuwe te gebruiken 
materialen duurzaam en weerbaar zijn voor veelvoudig ge-
bruik.

Een minimalistisch vocabularium laat ook een eenvoudige 
interpretatie van gebruik toe. In plaats van standaard straat 
meubilair, vaak duur en niet resistent, geeft de neutraliteit 
van het project hen de mogelijkheid om meerdere functies 
tegelijk op te nemen. de banken zijn tegelijk een keermuur 
en treden naar het water. De terrassen kunnen deel zijn van 
een grasveld die een rustpunt voor passanten of fietsers 
vormt.

De raming werd gebaseerd op de hierboven beschreven 
elementen. Deze lijst van elementaire objecten moet ver-
der bestudeerd worden doorheen het implementatieproces. 
Een alternatief voor de betonnen banken zou een versie in 
hout of natuursteen kunnen zijn.

De duurzaamheid steunt op deze keuzes van minimale 
lange termijn levenscyclus en multifunctionaliteit van de ma-
terialen.
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artikel omschrijving eenheid hoeveelheid EHP prijs excl. BTW prijs incl. BTW

a1. Heraanleg ‐ Herinrichting Robecijnplein
a1.1. voorbereidende werken en grondwerken
a1.1.1. Opbraak en stort vaste inrichtingen TP 1 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.630,00
a1.1.2. Opbraak en stort verhardingen M² 1565 € 12,30 € 19.249,50 € 23.291,90

a1.2. verhardingen
a1.2.1. verhardingen: kasseien (herbruik) M² 1565 € 63,00 € 98.595,00 € 119.299,95
a1.2.2. verhardingen: meerprijs bovenvlak gezaagd M² 1565 € 20,00 € 31.300,00 € 37.873,00

a1.3. rioleringen en afvoer van water M² 1565 € 6,50 € 10.172,50 € 12.308,73

a1.4. lijnvormige elementen
a1.4.1. boordstenen M 206 € 43,00 € 8.858,00 € 10.718,18

a1.5. allerhande werken
meubilair TVS 1 € 10.000,00 € 10.000,00 € 12.100,00

a1.6. signalisatie
verlichtingspalen + verkeersborden + lijnen TP 1 € 15.000,00 € 15.000,00 € 18.150,00

a1.7. groenaanleg en groenbeheer
a1.7.1. bomen:  ST 13 € 1.400,00 € 18.200,00 € 22.022,00

€ 259.393,75

artikel omschrijving eenheid hoeveelheid EHP prijs excl. BTW prijs incl. BTW

a2 Heropening Grote Spierebeek
a2.1. voorbereidende werken en grondwerken
a2.1.1. Opbraak en stort vaste inrichtingen TP 1 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.420,00
a2.1.2. Opbraak en stort verhardingen M² 476 € 12,30 € 5.854,80 € 7.084,31
a2.1.3. Opbraak en stort overwelving beek TP 1 € 10.000,00 € 10.000,00 € 12.100,00
a2.1.4. grondwerk aan onbevaarbare waterlopen TP 1 € 40.000,00 € 40.000,00 € 48.400,00
a2.1.5. Opbraak voor herbruik: kasseien M² 740 € 6,15 € 4.551,00 € 5.506,71
a2.1.6. grondwerken ten behoeve van natuurbouw M² 290 € 20,00 € 5.800,00 € 7.018,00

a2.2. verhardingen
a2.2.1. verhardingen: kasseien (herbruik) M² 143 € 65,80 € 9.409,40 € 11.385,37
a2.2.3. half‐verharding: gewapend gras M² 250 € 0,00 € 0,00

a2.3. rioleringen en afvoer van water M² 430 € 6,50 € 2.795,00 € 3.381,95

a2.4. allerhande werken
a2.4.1. trappenpartij element 1 M 125 € 400,00 € 50.000,00 € 60.500,00
a2.4.2. trappenpartij element 2 M 25 € 800,00 € 20.000,00 € 24.200,00

a2.5. signalisatie TVS 1 € 500,00 € 500,00 € 605,00

a2.6. groenaanleg en groenbeheer
a2.6.1. groenaanleg: grasvegetatie M² 290 € 26,00 € 7.540,00 € 9.123,40
a2.6.2. bomen:  ST 3 € 650,00 € 1.950,00 € 2.359,50

a2.7. werken aan waterlopen
a2.7.1. kopmuur TP 1 € 5.000,00 € 5.000,00 € 6.050,00
a2.7.2. beschoeiing M 84 € 30,00 € 2.520,00 € 3.049,20

a2.8. onvoorzien 10% TVS 1 € 16.792,02 € 16.792,02 € 20.318,34
€ 223.501,79

artikel omschrijving eenheid hoeveelheid EHP prijs excl. BTW prijs incl. BTW

a3 Zone kerk
a3.1. voorbereidende werken en grondwerken
a3.1.1. Opbraak en stort vaste inrichtingen TP 1 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.210,00
a3.1.2. Opbraak en stort verhardingen M² 330 € 12,30 € 4.059,00 € 4.911,39
a3.1.3. Opbraak voor herbruik: kasseien M² 140 € 6,15 € 861,00 € 1.041,81
a3.1.4. grondwerken ten behoeve van natuurbouw M² 715 € 20,00 € 14.300,00 € 17.303,00

a3.3. verhardingen
a2.3.1. half‐verharding: gewapend gras M² 330 € 45,00 € 14.850,00 € 17.968,50

a3.4. rioleringen en afvoer van water M² 470 € 6,50 € 3.055,00 € 3.696,55

a3.5. lijnvormige elementen
a3.5.1. boordstenen M 37 € 43,00 € 1.591,00 € 1.925,11

a3.6. allerhande werken
a3.6.1. restauratie kerkmuur M² 200 € 140,00 € 28.000,00 € 33.880,00

a3.7. signalisatie TP 1 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.210,00

a3.8. groenaanleg en groenbeheer
a3.8.1. groenaanleg: grasvegetatie M² 712 € 26,00 € 18.512,00 € 22.399,52

€ 105.545,88

artikel omschrijving eenheid hoeveelheid EHP prijs excl. BTW prijs incl. BTW

a4 Zone kruispunt
a4.1. voorbereidende werken en grondwerken
a4.1.1. Opbraak en stort vaste inrichtingen TP 1 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.840,00
a4.1.2. Opbraak en stort verhardingen M² 1250 € 12,30 € 15.375,00 € 18.603,75
a4.1.3. Opbraak voor herbruik: kasseien M² 250 € 6,15 € 1.537,50 € 1.860,38

a4.2. verhardingen
a4.2.1. verhardingen: kasseien (herbruik) kruispunt M² 1248 € 63,00 € 78.624,00 € 95.135,04
a4.2.2. verhardingen: kasseien (herbruik) jacquessbosstrOPTIE 590

a3.4. rioleringen en afvoer van water M² 1838 € 6,50 € 11.947,00 € 14.455,87

a3.5. lijnvormige elementen
a3.5.1. boordstenen M 408 € 43,00 € 17.544,00 € 21.228,24

a3.7. signalisatie TP 1 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.420,00

a3.8. groenaanleg en groenbeheer
a3.8.1. bomen ST 70 € 600,00 € 42.000,00 € 50.820,00

€ 209.363,28

TOTAAL € 659.342,72 € 797.804,69

ereloon (8%) € 52.747,42 € 63.824,38
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Organisatie

fase Tijd Beschrijving fase/werk

fase 00 opmaak van het masterplan

fase 01 6 maanden opstart tot def voorontwerp

fase 02 90 dagen bouwaanvraagdossier+technischdossier

fase 03 45 dagen aanbestedingsdossier

fase 04 182 dagen publicatie + gunning

fase 05 4 maanden realisatie

5. teamsamenstelling, voorstel 
van planning and costen

Teamsamenstelling

Het team van Studio_013, geleid door Bernardo Secchi en 
Paola Viganò, bestaat uit architecten, landschaparchitecten, 
stedenbouwkundigen en ingenieurs, en heeft een specifieke 
ervaring opgebouwd in het domein van het allesomvat-
tend stedelijk project, landschapsontwerp en architectuu-
rontwerp.

ARA is een studiebureau voor technisch en ruimtelijk advies 
met betrekking tot landschap en de realisatie van publieke 
ruimte

Studio en ARA werken al meer dan 10 jaar samen en heb-
ben al verschillende waardevolle realisaties in Vlaanderen
Voorstel voor het realisatieproces. ARA zal advies geven 
voor de uitvoering. 

Voorstel van realisatieproces
Om de geode ontwikkeling van het inrichtingsplan te garan-
deren stellen wij ook voor een struurgroep te richten. Binnen 
deze stuurgroep kunnen verschillende partijen betrokken bij 
de ontwikkeling van het inrichtingsplan vertegenwoordigd 
worden, zoals ontwerpers, de gemeente, de parochie, .. De 
stuurgroep kan op regelmatige basis samenkomen en het 
verloop van het project bepalen en indienen nodig bijsturen. 
Wij stellen ook voor om na elk van de fases een nota op te 
stellen, deze nota is een samenvattend tool en rond een 
fase van de ontwikkeling van het masterplan af. Na laatste 
fase, zal een eindnota worden opgesteld, die het eindresul-
taat beschrijft, alsook het proces van de vorming van het 
masterplan. 

Planning
Binnen onze werkwijze streven wij steeds naar een hoge 
mate van integratie van de verschillende fase van het pro-
ject. In functie tot efficiënt te werken is het aangewezen om 
pro-actief te anticiperen op de volgende fase. Tijdens elke 
fase wordt een actieve terugkoppeling met de verschillende 
actoren nagestreefd. Hetzij met de verschillende diensten, 
hetzij met de inwoners en de gebruikers de publieke ruimte. 
We zijn ten allen tijde bereid om de dialoog aan te gaan ten 
behoeve van het project. Daarom wordt voor fase 1 ruim 
voldoende tijd voorzien voor overleg en participatie. De ver-
dere fasen worden ingepland volgens het ritme van de gel-
dende procedures. Het einde van de werken wordt voorzien 
mei 2017.

Costen
De raming toont een eerste beeld van de haalbaarheid van 
het voorgestelde ontwerp. Deze raming geeft een ruw maar 
doch realistisch beeld van de kosten. Deze vallen binnen 
het vooropgestelde budget desondanks de ruimtelijke trans-
formatie van het Robecijnplein.

Costen management 
De kostprijs is uiteraard afhankelijk van hoe het project uit-
gebreid/uitgewerkt wordt. In functie van de wedstrijdvraag is 
het ontwerp danig opgevat zodat binnen het vooropgestelde 
budget kan worden gewerkt. Tevens wordt het ontwerp zo 
opgevat dat de uitvoering in verschillende fases kan worden 
uitgevoerd. In de uitgewerkte raming werd specifiek gefo-
cust op het ontwerp binnen het projectgebied vastgesteld in 
de opdracht.
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