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2.

LEIEDAL

De aanbestedende overheid is Intercommunale Leiedal, de
interlokale vereniging voor streekontwikkeling om Zuid-WestVlaanderen uit te bouwen tot een aantrekkelijke streek om te
ondernemen, te werken, te wonen en te beleven.

3.

circ-nsr

Het stimuleren van de circulaire economie geniet steeds meer
aandacht binnen het Europees en Vlaams beleid. Het concept
‘circulariteit’ wordt dan ook steeds breder opgevat: waar het
vroeger vooral ging over hergebruik van afvalstromen en het
sluiten van kringlopen van materialen, water en energie, gaat
circulariteit bijvoorbeeld bij OVAM ook over het optimaal benutten
van de beschikbare ruimte door in te zetten op multifunctionaliteit
en het creëren van symbiose en integratie met de omgeving.
Het doel van Circ-NSR is het promoten van de circulaire economie
in de Noordzeeregio via volgende initiatieven:
•
•
•

Ontwikkelen en verankeren van circulaire strategieën in lokaal
beleid
Het bouwen van regionale partnerschappen rond circulaire
economie
Pilootprojecten opzetten

Leiedal is één van de 4 pilootprojecten van Circ-NSR, en
voor Zuid-West-Vlaanderen ligt de focus op de ‘business
support function’ van lokale overheden, en in het bijzonder in
bedrijventerreinmanagement en de ontwikkeling van circulaire
bedrijventerreinen.
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4.

voorwerp van
de opdracht: een
verticaal circulair
bedrijfsgebouw
voor gestapelde
productie

Binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen blijft de vraag naar ruimte
voor bedrijvigheid stijgen. Het structurele tekort aan ruimte (en
andere “grondstoffen” zoals water, energie, ...) dwingt ons echter
om oplossingen te zoeken voor die schaarste. De principes die
voortvloeien uit de circulaire economie en circulair bouwen bieden
hiervoor misschien wel een antwoord. Ook in het Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen formuleert de regering de ambitie om de
bebouwde ruimte slimmer te gebruiken, met het oog op de
Europese doelstelling van 0% extra ruimtebeslag tegen 2040.
Uit deze gedachtengang vloeit dan ook het pilootproject “De
Stapel”. Door een bedrijventerrein verticaal te gaan stapelen,
wordt alvast ruimte bespaard, wordt het landschap minder
aangesneden en ontstaan er nieuwe opportuniteiten voor
landschapsontwikkeling, biodiversiteit en robuuste watersystemen.
Door ruimte te delen, is er minder verharde oppervlakte nodig en
ontstaan er kansen om materialen te gaan hergebruiken.
Kan een bedrijventerrein zich verticaal gaan oriënteren? Via CircNSR wil Leiedal deze vraag luidopstellen en concreet op zoek gaan
naar een antwoord.
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5.
*Bron: Marin, J. (2018) 4 agenda’s voor
circulariteit in: “operatie circulatie”, vrpvoorjaarscongres, Leuven: 13 juni 2019.

circulair denken?

Wat is de betekenis van circulariteit in deze opgave? Het standpunt
wordt ingenomen dat ‘circulariteit’ reeds vervat zit in de opdracht,
nl. een verticaal bedrijfsgebouw. In Zuid-West-Vlaanderen is er
een duidelijke schaarste aan grond. Leiedal wordt regelmatig
geconfronteerd met vragen van bedrijven waarvoor er geen plaats
meer te vinden is in de regio. Regionaal is er een probleem, en het
stapelen van bedrijfsgebouwen kan hiervoor een oplossing bieden.
Uiteindelijk wil Leiedal de bouw van ‘De Stapel’ realiseren op
één van haar eigen gronden op het bedrijventerrein ‘Evolis’. Het
circulair denken zit vervat in het gestapeld bouwen van bedrijven
en KMOs, zodat grond wordt uitgespaard en zorgvuldig en zuinig
ruimtegebruik mogelijk wordt. In deze opdracht gaan we over
tot het voorontwerp van dit gestapeld bedrijfsgebouw, zodat de
knelpunten gedetecteerd en gedetailleerd onderzocht en opgelost
worden, zoals brandveiligheid, circulatie, stabiliteit, allerhande
technische aspecten, etc.

Friant, M. C., Vermeulen, W.J.V., Salomone,
R. (2020) A typology of circular economy
discourses: Navigating the diverse visions of a
contested paradigm. in: Elsevier 161: Resources,
Conservation & Recycling.
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In zekere zin druist de opgave regelrecht in tegen het
fundamentele gedachtengoed van de circulaire economie
aangezien de opdracht resulteert in het bouwen van een verticaal
bedrijfsgebouw, het bijkomend gebruik van materialen en het
opnieuw aanspreken van grondstoffen. In feite raken we hier één
van de fundamentele uitdagingen waar “de circulaire economie”
tout court voor staat, namelijk dat ze in wezen incompatibel is met
het huidige productieve economische systeem (Friant e.a., 2020).
Het voorontwerp waarnaar gevraagd wordt in deze opgave,
resulteert in een haalbaar en verkoopbaar verticaal gemengd
bedrijfsgebouw voor in hoofdzaak gestapelde productie en
werkateliers. Dit gebouw wordt binnen deze omkadering zo
circulair en duurzaam mogelijk gerealiseerd.
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Bijvoorbeeld, bij het uitvoeren van de opdracht kan gestreefd
worden naar een evenwichtige en haalbare mix van enkele
circulariteitsagenda’s*:
1. Optimaliseren: circulariteit wordt begrepen als het
optimaliseren van materialenstromen door kringlopen te sluiten.
Op gebouwniveau kan bekeken worden hoe kringlopen omtrent
energie, water, ... zo veel als mogelijk worden gesloten.
2. Innoveren: zijn er kansen voor nieuwe businessmodellen en
innovatieve product-dienstcombinaties? Autodelen is zo een
voorbeeld van een businessmodel voor de circulaire economie.
3. Contextualiseren: hier wordt circulariteit omschreven als het
resultaat van maximaal werken met het aanwezige potentieel,
in dit geval wordt er ingespeeld op de schaarste aan grond,
zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik, en bewust materialengebruik.

‘ de Stap e l’ op de kop van ‘Evoli s’
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6.
6.1.

evolis & de stapel
locatie en stedenbouwkuNdig
concept

Het verticale bedrijfsgebouw “De Stapel” dat Leiedal voor ogen
heeft, situeert zich op het bedrijventerrein “Evolis” dat geopend
werd in juli 2009. Evolis is een bedrijventerrein gelegen langs de
E17 aan de uitrit Kortrijk-Oost, langs de Oudenaardsesteenweg
(N8), wat een belangrijke verbindingsweg is tussen de gemeente
Zwevegem en de stad Kortrijk:
•
•
•

een werklocatie langs de E17 van regionaal en bovenregionaal
niveau
een bedrijvenpark voor innovatieve ondernemingen
een landschappelijke en economische poort binnen de
grensoverschrijdende metropool Lille

Het stedenbouwkundig concept is gebaseerd op twee
toegangswegen die de interne dreven ontsluiten, en vanuit deze
dreven worden de kavels ontsloten. Alle gebouwen worden
volgens een orthogonaal patroon gerangschikt, conform de
infrastructuur van het terrein. De brede groene zone die het
plangebied doormidden snijdt en de N391 ontsluit, schept
ruimte en ordent een reeks van noodzakelijke infrastructuren
(bufferbekkens, rotondes). Verschillende fietsroutes verbinden het
plangebied met de omgeving. De vier windturbines zorgen voor
groene electriciteitsvoorziening.

6.2.

activiteiten evolis

De marketingstrategie focuste zich in de eerste plaats op
bedrijven die verder bouwen op sectoren die in de regio sterk
vertegenwoordigd zijn zoals mediatechnologie, kunststoffen,
textiel, mecatronica en home lifestyle. Het terrein biedt ook
voordelen voor bedrijven actief in de sectoren ICT en software,
consumenten electronica en medical & life sciences. Door
de groeiende marktdynamiek rond ecologie en de grote
aandacht voor groene energie op Evolis wordt ook gefocust
op bedrijfsactiviteiten binnen de sector van groene energie en
energiebeheer. ‘Smappee’ is bijvoorbeeld een technologiebedrijf
dat ondermeer inzet op energie-efficiëntie.

6.3.

de stapel

Een gedeelte van Evolis, nl. de “Kop van Evolis” langsheen de
verkeerswisselaar van de E17 is voorbehouden als gebied voor
stedelijke ontwikkeling, bestemd voor complementaire stedelijke
activiteiten van regionaal belang zoals bedrijvigheid, dagrecreatie
en daaraan complementaire activiteiten. Let wel: de site van
‘De Stapel’ valt net buiten het gewestelijk RUP “afbakening
regionaalstelijk gebied Kortrijk”.
De vraag werd gesteld door de stad Kortrijk en de Koninklijke
voetbalclub Kortrijk (KVK) om de mogelijkheid tot het inplanten
van een nieuw multifunctioneel voetbalstadion op deze site te
onderzoeken. Een multifunctioneel voetbalstadion is namelijk
verenigbaar met de bestemming van het gewestelijke RUP.
In december 2019 werd een workshop georganiseerd (met
BRUT, B-archtiecten, Mint & Idea Consult) om via ontwerpend
onderzoek na te gaan hoe het beoogde voetbalstadion
met nevenprogramma’s op een duurzame, kwalitatieve en
geïntegreerde wijze gerealiseerd kan worden. Waarbij het
uitgangspunt steeds een meerwaarde moet zijn voor de bestaande
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omgeving en de ruime regio. In het kader van het dossier van
het voetbalstadion werd op Evolis een voorstel gedaan van een
verticaal bedrijventerrein voor gestapelde productie, “De Stapel” en
in de komende 3 jaren wordt het dossier voor het voetbalstadion
verder uitgewerkt.
In combinatie met het voetbalstadion wordt er gedacht aan een
faciliterend programma van dienstenfuncties zoals horeca, hotel,
leisure mogelijkheden, concertruimte, flexoffices en kantoren.
Door zijn ligging kan het complex ook een belangrijke meerwaarde
betekenen als facilitycenter (postpunt, kinderdagverblijf,
mobiliteitspunt, strijkdienst, ...) voor de bedrijven van Evolis en
omliggende bedrijventerreinen.
Voor het bedrijfsgebouw ‘De Stapel’ werd in de workshop reeds een
voorstel van programma opgemaakt, dat kantoren, leisure, horeca,
maakateliers en toonzalen omvat. Hier zou niet louter plaats
zijn voor opslag, maar ook voor KMOs en de maakindustrie (Zie
resultaten workshop op pagina’s 11 en 13-14).
Volgende bouwprojecten staan op stapel in en rond Evolis:
•
bouw nieuwe brandweerkazerne
•
ontwikkeling Voetbalstadion KVK
•
verticaal bedrijfsgebouw de Stapel voor gestapelde productie
•
congreshotel E17
•
parkeergebouw (maakt deel uit van de Stapel)
•
woonontwikkeling Langwater
•
kopgebouw voor Lange Munte
Op de kop van Evolis wordt ook een deelpunt of “mobipunt”
voorzien waarbij een aantal zaken samenkomen, zoals de
toegang voor de brandweer, parkeren, laden en lossen de Stapel,
deelwagens en deelfietsen voor Evolis en een facility center. Dit
alles gecombineerd met openbaar vervoer, een kiss & ride, en
buurtfuncties voor Zwevegem en Lange Munte.
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7.

probleemstelling

Het is de bedoeling om de Stapel te realiseren via een publiekprivate samenwerking. Echter, de markt lijkt vandaag nog niet
klaar voor het aanbieden van oplossingen voor de realisatie van
dergelijke verticale bedrijventerreinen. Het kans bestaat dat de
kandidaat-private investeerders de risico’s voor de realisatie van
dergelijk concept onvoldoende kunnen inschatten, waardoor ze
ofwel afhaken als kandidaat, ofwel de risico’s zullen doorrekenen in
ongunstiger financiële voorwaarden.

8.

onderzoek

Leiedal wil de markt voorbereiden door het model van “De Stapel”
grondig te onderzoeken en te verfijnen, zodat private investeerders
overtuigd kunnen worden. Dit omvat het verkrijgen van knowhow
rond ruimtelijke, architecturale en technische dimensies, maar
ook naar organisatieleer, beheersmatige en juridische dimensies.
Daarnaast moet ook kennis opgedaan worden over de vraag
naar dergelijke concepten bij KMO’s (marktbevraging), en de
duurzaamheids- en circulaire voordelen ervan (water, energie,
materiaalbeheer, mobiliteit, ...). De bedoeling is te komen tot
een overtuigend en aantrekkelijk dossier dat klaar is om in de
markt te zetten, in functie van het inspireren van een publiekprivate samenwerking.
Dergelijke inzichten zullen niet louter voor het pilootproject ‘De
Stapel’ van belang zijn. Het moet een blauwdruk worden voor
andere projecten voor gestapeld ruimtegebruik in de regio. De
lessen rond de haalbaarheid en oplossingen in “De Stapel” zullen
eveneens aangewend worden om nieuwe bedrijven te coachen
rond de inplanting en vestiging op bedrijventerreinen van Leiedal.
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Binnen Circ NSR worden volgende doelen beoogd:
•

•
•
•

•

12

Aanstellen van een team van experts die diepgaand en
realistisch onderzoek doen naar de mogelijkheden van
gestapelde bedrijvigheid.
Een continue wisselwerking tussen de kennis van experten en
feedback van de praktijk (Living Labs)
Een groeiende knowhow omtrent circulariteit binnen Leiedal
zelf.
Uitwerken van bestuurlijke krijtlijnen voor circulaire economie
binnen de regio met mogelijkheid tot doorvertaling
transregionaal.
Een implementeerbaar en (her)haalbaar plan voor gestapelde
bedrijvigheid volgens de circulaire principes, klaar voor de
markt onder de vorm van een PPS.
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9.

omschrijving
opdracht

Het voorwerp van de opdracht is de volledige studieopdracht
voor onderzoek naar een verticaal circulair bedrijfsgebouw voor
gestapelde productie.
Het multidisciplinaire expertenteam wordt gevraagd in te
zetten op een viertal parallelle trajecten:
1.

2.
3.
4.

9.1.

Ontwerpend onderzoek naar het verticale en circulaire
bedrijfsgebouw voor gestapelde productie met een
voorontwerp als resultaat (zie 9.3.1),
Een blauwdruk/instrument voor toekomstige circulaire
bedrijfsgebouwen (zie 9.3.2),
Een communicatietraject samen met de projectgroep van
Circ-nsr (zie 9.3.3),
De verlening van juridisch advies (zie 9.3.4).

Ontwerpend Onderzoek

Het ontwerpend onderzoek kent bij aanvang geen gedefinieerd
programma noch een bouwheer. Het voorontwerp dat gemaakt
wordt voor de Stapel van Evolis dient om na te gaan of het
mogelijk is om een verticaal en circulair bedrijfsgebouw voor
gestapelde productie te realiseren. Het voorontwerp resulteert
in een haalbaar en verkoopbaar verticaal bedrijfsgebouw
voor gestapelde productie. Dit gebouw wordt binnen deze
omkadering zo circulair en duurzaam mogelijk gerealiseerd.
De uiteindelijke bedoeling van het Circ-nsr project is om een
overtuigend en aantrekkelijk dossier te maken dat klaar is om in de
markt te zetten.
Het ontwerpend onderzoek laat toe om alle facetten van een
verticaal en circulair bedrijfsgebouw te behandelen, te overwegen
en te onderzoeken, en om deze ontwerpbeslissingen neer te

schrijven in een instrument of blauwdruk. Het multidisciplinaire
expertenteam kan ervoor kiezen om te werken aan de hand van
scenario’s zodat bijvoorbeeld ‘laag’, ‘medium’ en ‘hoog’ circulaire
varianten ten opzichte van de kostprijs van het bedrijfsgebouw
worden afgewogen. Volgende onderdelen omvatten nietlimitatief de aspecten van circulair bouwen die bij het ontwerpend
onderzoek aan bod komen:
Onderdeel A: Expert studie omtrent de levenscyclus van
materialen, producten, installaties en systemen, bijvoorbeeld
door:
•
integratie van bouwmaterialenpaspoorten,
•
aanleveren van opties voor het hergebruik van materialen,
•
voorzien van (alternatieve) materialen met een lage footprint,
•
nagaan van de oorsprong van grondstoffen,
•
...
De doelstelling is om het grondstofgebruik te beperken en
kringlopen zo veel als mogelijk te sluiten. Op deze manier worden
materialen, producten en installaties zo lang en zo hoogwaardig
mogelijk ingezet.
Doorheen de levensfase van het gebouw, van uitvoering tot
exploitatie, renovatie en eventueel sloop komen er verschillende
cycli aan bod: onderhoud en herstellen, hergebruiken en
herbestemmen, recycleren, .... Via het principe van ‘cascadering’
wordt ernaar gestreefd om zo lang mogelijk in een hoogwaardige
cyclus te blijven. Grondstoffen worden in de kringloop gehouden
door herstelling, hergebruik en door materialen te recycleren. Voor
het verticale bedrijfsgebouw wordt er gekozen voor veilige en
gezonde materialen, die uiteraard niet toxisch zijn. Deze materialen
zijn veelal hernieuwbaar, en kunnen hoogwaardig hergebruikt en
gerecycleerd worden.

Leiedal, December 2020
CIRC NSR opdrachtdocument

De onderdelen van het ontwerpend
onderzoek zijn gebaseerd op “GRO: Op weg
naar toekomstgerichte bouwprojecten” van
het Facilitair bedrijf van de Vlaamse Overheid.
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Onderdeel B: Studie op de structurele en technische vereisten
voor een verticaal bedrijfsgebouw waar productieindustrie,
kantoren, stockage en logistiek met elkaar zijn verweven (ook
parking/horeca). Een verticaal gebouw vergt stabiliteitsingrepen,
ingrepen voor trillingen en extra maatregelen om te voldoen aan
bijvoorbeeld brandvoorschriften. Een verticaal bedrijfsgebouw
gaat gepaard met een complexere bouw. Denk aan: goederenen personeelsliften, traphallen, kokers voor het aanleveren van
nutsvoorzieningen, extra kolommen, balken en vloeren.

* rekening houdend met de opgave: er wordt
ontworpen richting een verticaal circulair
bedrijfsgebouw voor gestapelde productie.

Het gebouw is toekomstgericht en kan aanpasbaar zijn aan
veranderingen. Er wordt ontworpen voor een lange levensduur.
Er wordt een gebouw ontworpen dat betaalbaar is en goed
te beheren is. Een circulair business model wordt onderzocht,
aangezien nieuwe businessmodellen en partnerschappen de
circulaire economie stimuleren. Bijvoorbeeld:
•
producten worden beschouwd als dienst
•
samenwerking doorheen de keten
•
terugnamegaranties bij end-of-life van producten
•
intensiever gebruik van goederen stimuleren door gedeeld
gebruik of eigenaarschap mogelijk te maken
•
het optimaal afstemmen van en/of herbekijken van
productieprocessen van KMOs
•
...
Er is ook aandacht voor het comfort van de gebruiker van het
gebouw en technische vereisten:
•
goede akoestiek
•
brandveiligheid en -normen
•
thermisch comfort in alle seizoenen. Hierbij is een slimme
oriëntatie van het gebouw van optimaal belang zodat het
gebouw warm kan blijven in de winter, maar ook koel blijft in
de zomer.
•
binnenluchtkwaliteit voor een gezonde binnenlucht
met voldoende luchtverversing die vrij is van
verontreinigingen van binnen en buiten. Ook de impact op

16
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•

de buitenluchtkwaliteit is van belang door het beperken
van luchtvervuiling wat een negatieve impact heeft op de
gezondheid van de mens.
visueel comfort, nl. daglichttoetreding zodat kunstlicht minder
aangesproken wordt.

Onderdeel C: Experten studie op architectuur en ontwerp. Op
gebouwniveau wordt een comfortabel gebouw ontworpen voor
de gebruiker, dat kwaliteitsvol, veilig en functioneel is. Er is een
duidelijke link met de context, zowel met de nabije als ruime
omgeving. Aan het ontwerpteam wordt gevraagd om de aanpak te
illustreren met schetsen, collages, tekst, voorbeelden, enz.
De gehele levenscyclus van het gebouw wordt in rekening
gebracht, van ontwerp over realisatie, exploitatie, onderhoud tot
einde levensduur. Er wordt onderhoudsvriendelijke ontworpen,
maar ook circulair en toekomstgericht. Het kan bijvoorbeeld een
optie zijn om toekomstige aanpasbaarheid mogelijk te maken
door flexibiliteit, functieneutraliteit en ontwerp voor demontage*.
Indien haalbaar wordt er ontworpen voor meerdere levenscycli:
het ontwerp kan bijvoorbeeld aanpasbaar, modulair en eventueel
demontabel zijn. Er is minimaal grondstof- en energieverbruik bij
constructie en exploitatiefase. Via architectonische en ruimtelijke
kwaliteit en een goede relatie met de omgeving wordt er gezorgd
voor een tijdloze kwaliteit die minder onderhevig is aan modes en
trends.
De mogelijkheid kan ook voorzien worden om gebouwen en hun
omgeving zoveel mogelijk open te stellen voor derden. Er wordt
slim samen gebruikt, in tijd en in ruimte. Het delen van ruimte
levert ruimtebesparing op, in de eerste plaats kan gedacht worden
aan functies die de bedrijfsvoering ondersteunen zoals onthaal,
vergaderzalen, kleedruimtes en eetruimte voor personeel, toiletten,
EHBO en personeelsparking. Ook logistieke afhandeling kan
gebundeld worden (op- en afrit van vrachtwagens, dockingszones),
wat nog efficiënter kan verlopen indien een (gedeeltelijk)

gegroepeerde opslag van grondstoffen, afgewerkte producten,
en voertuigen. De technische ruimtes kunnen in het gestapelde
ontwerp maximaal gegroepeerd worden, waardoor een efficiëntere
opwekking en verdeling mogelijk is (verwarming, ventilatie, elektra,
perslucht, batterijladen, sprinkler).
Het is duidelijk dat samenwerking tussen bedrijven essentieel
wordt, maar ook gefaciliteerd kan worden door het ontwerp.
Bovendien zal een bedrijf haar eigen werking anders moeten
organiseren, om in het ontwerp te kunnen functioneren.
Voor het voorontwerp van ‘De Stapel’ kunnen de “zes ambities
voor zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik op bedrijventerreinen”
inspirerend zijn, bepaald in de studie “Saving Space”* van de
Provincie West-Vlaanderen en Departement omgeving.
Onderdeel D: Expertise voor de ontwikkeling van een
concept voor het rationeel gebruik van water voor meerdere
doeleinden en bedrijven. Het drinkwaterverbruik wordt beperkt
door waterbesparende voorzieningen, een goed ontwerp en
mogelijkheid tot controle. Ook door hergebruik van regenwater
en grijswater kan het drinkwaterverbruik beperkt worden. Het
volume en afvoerdebiet van het te lozen water wordt zoveel als
mogelijk tot een minimum herleid en vervuiling van water wordt
tegengegaan. Hierbij zal het onderzoek concepten ontwikkelen
waarbij ondermeer:
•
de waterkringloop zo veel als mogelijk gesloten wordt,
•
zowel grijs als regenwater gebruikt en hergebruikt wordt
•
...
Parallel met het rationeel gebruik van water, wordt ook onderzoek
verricht naar het zoveel mogelijk herstellen en versterken van
natuurlijke ecosystemen en wordt de plaatselijke biodiversiteit
bevorderd. Ook de impact op de omgeving wordt zo veel als
mogelijk beperkt, zoals lichtpollutie, beschaduwing van de directe
omgeving, windhinder en hitte-eilandeffect. Synergieën met

de buurt kunnen gezocht worden, net als een hoge ruimtelijke
kwaliteit dat een positieve impact heeft op de omgeving. Door in
te zetten op een verticaal circulair bedrijventerrein wordt bodemen ruimtegebruik reeds beperkt.
Let wel: op een gedeelte van de terreinen van Evolis en op de
site van de Stapel is vanaf de jaren ‘50 klei ontgonnen. Na de
ontginning werd een deel van de ontstane putten aangevuld
enerzijds met huisvuil van de stad Kortrijk en anderzijds met inert
materiaal (stenen en aarde) van NV Koramic - Terca. Het aanvullen
met huisvuil werd begin de jaren zeventig stopgezet.
Onderdeel E: Expertise voor de ontwikkeling van een concept
voor een hernieuwbaar energiesysteem. Uiteraard wordt
gestreefd naar een zeer energiezuinig gebouw, met een
goede energieprestatie en een performante gebouwschil. Het
energiegebruik wordt ook verlaagd door energiezuinige toestellen
en installaties te voorzien. Bovendien is onderzoek nodig naar
efficiëntie, hernieuwbare energie, opslag van energie, meervoudig
gebruik. De aanleg van een smart grid, een warmtenet of warmte
uitwisseling lijkt op de dag van vandaag wel minder haalbaar te
zijn, bij gebrek aan een grootschalige restwarmtebron in de nabije
omgeving.

* Meer informatie over “Saving Space” is te
vinden op: https://www.west-vlaanderen.be/
ruimtelijke-planning/beleidskaders-visies-enonderzoek/saving-space

Er wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen maar wel
van hernieuwbare energie. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van
het energiepotentieel dat uit de omgeving gehaald kan worden.
De vrije energie van de zon, de lucht, de bodem, en de wind
kan gebruikt worden om te verwarmen, te koelen, te ventileren
en te verlichten. Tijdens het ontwerpproces dienen de lokale
omstandigheden en beschikbare natuurlijke elementen van de
gebouwsite ideaal in het ontwerp geïntegreerd te worden. Het
gebouw wordt ook uitgerust met de nodige voorzieningen om het
energieverbruik te registreren, analyseren en indien nodig bij te
sturen en te optimaliseren.
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* “K-R8” is de roepnaam van het ‘complex
project’ in uitvoering rond de optimalisatie
van de mobiliteit in de regio Kortrijk. Onder
de koepel van het K-R8 project wordt
eveneens gezocht naar hoe we ‘anders gaan
verplaatsen’ als écht alternatief gaan zien en
niet langer als plan B en wat daar ruimtelijk
voor nodig is. In één adem worden thema’s
zoals bereikbaarheid met fiets of openbaar
vervoer, meer leefbare wijken, zuurstof
voor ondernemen, ruimte voor groen en
landschappelijke inpassing meegenomen.

Onderdeel F: Ontwikkeling van een concept voor gedeelde
mobiliteit, gedeelde infrastructuur ( zoals bijvoorbeeld parking,
batterij-opslag, ...), afstemming van ‘De Stapel’ op en eventueel
aanpassing van bestaande mobiliteitsplannen en -visies (K-R8*),
gedeeld pendelen als onderdeel van het business model, ... Een
duurzame visie inzake mobiliteit en toegankelijkheid van het
gebouw wordt bevorderd, zodat bijvoorbeeld gebruik gemaakt
wordt van het openbaar vervoer en zachte mobiliteit (de fiets of
te voet) door een veilige en aangename omgeving voor fietsers
en wandelaars te creëren, ... De site is alvast vlot bereikbaar met
de fiets vanaf het treinstation en het centrum van de stad Kortrijk
via het Guldensporenpad en het ermee in verbinding staande
Luipaardpad. Het Guldensporenpad ligt aan de oostelijke rand
van Evolis en is een verkeersvrije functionele bovenlokale fietsweg
waarbij vanuit de projectzone in 15 minuten het station van
Kortrijk kan bereikt worden.
Op gebouwniveau is het ontwerp voor iedereen bereikbaar,
betreedbaar en bruikbaar. Er is aandacht voor integrale
toegankelijkheid.

Het resultaat van het ontwerpend onderzoek met onderdelen A
t.e.m. F omvat:
•
•
* Zie kaartenreeks in bijlage.

•
•

•
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een afstemming naar het programma van eisen en de
afweging in het programma van “must have” en “nice to have”;
de afweging van de optimale inplanting van het gebouw
binnen de voorgestelde projectzone* met opmaak
inplantingsplan en stedenbouwkundige visie;
het opmaken van het conceptplan en voorontwerp
(onderdeel C);
een raming (eventueel per scenario) van het
nieuwbouwproject en de omgevingsaanleg van het
bedrijfsgebouw.
studie levenscyclus van materialen, producten installaties en
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

systemen met bouwmaterialenpaspoorten (onderdeel A)
het afstemmen van productieprocessen (onderdeel B)
de gespecialiseerde studie stabiliteit (onderdeel B);
studie comfort van de gebruiker (onderdeel B);
studie akoestiek (onderdeel B);
brand- en andere beveiligingsinstallaties (onderdeel B)
studie rationeel gebruik van water en natuurlijke
ecosystemen (onderdeel D)
studie hernieuwbaar energiesysteem (onderdeel E)
studie (gedeelde) mobiliteit en toegankelijkheid (onderdeel F)
het opmaken van grondplannen, doorsneden en
gevelaanzichten;
overleg met Leiedal,
bijstand en participatie.
…

Ter aanvulling op de prestaties hierboven omvat de opdracht
tevens:
•
Het bijwonen van vergaderingen waarin het project wordt
besproken, al dan niet georganiseerd door de opdrachtgever,
en de volledige schriftelijke verslaggeving ervan.
•
Het herwerken of aanpassen van het voorontwerp op vraag
van de opdrachtgever en dit ongeacht de aard van de
herwerking.
•
Vereiste contacten en besprekingen met nutsmaatschappijen,
brandweer en andere diensten, inclusief schriftelijke
verslaggeving aan de opdrachtgever.
•
De aflevering van een bestek en plannen en ook een digitale
versie pdf- en/of dwg-file bij afronding van deze opdracht.

9.2.

De blauwdruk

De blauwdruk maakt het mogelijk om eenzelfde ambitieniveau
inzake circulariteit en duurzaamheid te implementeren bij andere
(nieuwe) bedrijfsgebouwen en bouwprojecten (van Leiedal) in
Zuid-West-Vlaanderen. Het is de vertaling van deze ambitie in een
hanteerbaar en procesbegeleidend instrument, aan de hand van
het ontwerpend onderzoek dat gevoerd werd voor ‘De Stapel’.
Op deze manier zullen de inzichten die verworven worden bij
het ontwerpend onderzoek niet louter voor het pilootproject ‘De
Stapel’ van belang zijn. Het moet een blauwdruk worden voor
andere projecten voor gestapeld ruimtegebruik in de regio. De
lessen rond de haalbaarheid en oplossingen in “De Stapel” zullen
eveneens aangewend worden om nieuwe bedrijven te coachen
rond de inplanting en vestiging op andere bedrijventerreinen van
Leiedal/in Zuid-West-Vlaanderen.
Dit zijn de kenmerken van het instrument of de blauwdruk:
•

•

•

•

Toepasbaar op toekomstige bedrijventerreinontwikkelingen
(van Leiedal) in Zuid-West-Vlaanderen, onafhankelijk van de
functie van het bedrijfsgebouw en de schaal.
Vergroten van de duurzaamheid en circulariteit op
gebouwniveau en niveau van het volledige bedrijventerrein.
Het instrument vormt een handleiding om tot een duurzaam
en circulair ontwerp te komen.
Het instrument maakt de aspecten rond duurzaam en
circulair bouwen zichtbaar doorheen het ontwerpproces.
Het instrument is daardoor uiterst geschikt tijdens de
projectvoorbereiding en de ontwerpfase als basis voor
toekomstgericht bouwen.
Het instrument is eveneens een evaluatie- en controleinstrument om erover te waken dat de vooropgestelde
doelstellingen inzake circulariteit en duurzaamheid behaald
worden.

Voor zowel het ontwerpend onderzoek als de blauwdruk
gelden:
Aanvullende studies die noodzakelijk blijken en die niet
inbegrepen zijn in de basisopdracht, kunnen in zoverre
noodzakelijk en na afzonderlijke offerte en goedkeuring door de
opdrachtgever, uitgevoerd worden.

De kenmerken van de blauwdruk zijn
eveneens gebaseerd op “GRO: Op weg naar
toekomstgerichte bouwprojecten” Van het
Facilitair bedrijf van de Vlaamse Overheid.

Ook andere aanvullende studies kunnen op dezelfde wijze worden
opgedragen en vergoed. De eventuele aanvullende studietaken en
opdrachten worden gefactureerd na uitvoering van de opdracht.
De honoraria voor specifieke onderzoeken uit te voeren door
gespecialisserde labo’s en/of instellingen zoals daar kunnen zijn:
•
onderzoeken naar de bodemgesteldheid, de
waterhuishouding…
Buitengewone onkosten met betrekking tot de “presentatie” van
het werk, als daar eventueel kunnen zijn:
•
redactie en reproductie van representatieve brochures en/of
exemplaren van de ontwerpactiviteiten;
•
het uitwerken van tentoonstellingen i.v.m. de
ontwerpactiviteiten;
•
materiaalkosten voor presentatiemaquette of digitale film of
presentatie….

9.3.

Communicatietraject

Het circulair verticaal bedrijfsgebouw kent bij aanvang geen
gedefinieerd programma noch een bouwheer. Het ontwerpend
onderzoek en het voorontwerp van de Stapel van Evolis dient
het wel mogelijk te maken om om na te gaan of een verticaal
en circulair bedrijfsgebouw haalbaar is en te realiseren valt.
Het multidisciplinaire ontwerpteam treedt daarom in nauwe
wisselwerking met de projectgroep Circ-nsr van Leiedal om
enerzijds het programma van eisen en de opgave verder te
definiëren, en anderzijds om advies te verlenen indien gevraagd.
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Bedrijven en KMOs kunnen bevraagd worden zodat wensen en
noden in kaart worden gebracht en productieprocessen zoveel als
mogelijk op elkaar worden afgestemd. Om dit communicatietraject
verder te definiëren met Leiedal, wordt gevraagd een extern
expertisebureau omtrent communicatie en samenwerking in
het multidisciplinair team op te nemen. In het kader van de
ontwikkeling van een circulair verticaal bedrijfsgebouw voor
gestapelde productie, omvat de opgave de aanstelling van een
expert communicatie voor:

•

•
•
•

opmaak programma van eisen en de afweging in het
programma van “must have” en “nice to have”, en dit aan de
hand van bevraging van bedrijven/KMOs/maakindustrie
zodat wensen en noden in kaart worden gebracht,
productieprocessen op elkaar worden afgestemd, ruimteoptimalisering eventueel mogelijk wordt, ...
het formuleren van aanbevelingen inzake opstart
samenwerkingsmodellen voor KMOs
adviesverlening en het formuleren van aanbevelingen aan de
projectgroep van Leiedal indien gevraagd.
...

9.4.

Juridisch advies

In het kader van de ontwikkeling van een circulair verticaal
bedrijfsgebouw voor gestapelde productie, omvat de opdracht de
aanstelling van een expert juridisch advies voor:
•
•

•

20

de ontwikkeling van een juridisch samenwerkingsmodel voor
KMOs,
adviesverlening aan de projectgroep van Circ-nsr. Deze
projectgroep heeft als doelstelling om een PPS op te starten
voor het realiseren van een circulair verticaal bedrijfsgebouw
op de kop van Evolis,
het verlenen van advies bij het uitschrijven van een bestek
ter uitvoering van een circulair verticaal bedrijfsgebouw
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•
•

1.

2.
3.
4.

5.

gebaseerd op het onderzoek dat werd gevoerd door het
multidisciplinair expertenteam,
het formuleren van beleidsaanbevelingen inzake circulaire
bedrijventerreinen,
het formuleren van oplossingen voor juridische
belemmeringen inzake realisatie van een verticaal circulair
bedrijfsgebouw ‘De Stapel’. Bijvoorbeeld:
gedeelde ruimtes en zeker ook gedeelde eigendommen
vragen een andere aanpak en organisatie dan bij een
klassieke eigendomsstructuur, denk hierbij aan het aangaan
van leningen of bescherming bij het faillissement van een
andere partij.
de opmaak van goede en heldere contracten bij tijdelijke en
flexibele benutting van het bedrijfsgebouw, ...
het opstellen van een duidelijk juridisch kader voor het delen
van ruimtes op bedrijventerreinen
het nagaan van verhuurmodellen (bijvoorbeeld concessies)
aangezien deze het puzzelen van bedrijven eenvoudiger
maakt dan wanneer afzonderlijke units moeten verkocht
worden
...

9.5.

aandachtspunten opdracht

Bij het ontwerpend onderzoek van het verticaal bedrijfsgebouw
moet voldoende aandacht geschonken worden aan:
•
Integratie in de omgeving.
•
Functionaliteit van het gebouw.
•
De circulariteit en duurzaamheid van het gebouw: een
evenwicht tussen ecologische, sociale en economische
dimensie.
•
Een kwalitatieve omgevingsaanleg.
•
Onderdelen A-F gedefinieerd in het opdrachtdocument bij het
ontwerpend onderzoek
•
de haalbaarheid en verkoopbaarheid van het verticale
bedrijfsgebouw voor gestapelde productie

9.6.

timing opdracht

Deze opdracht omvat de parallelle trajecten:
1. ontwerpend onderzoek,
2. blauwdruk
3. communicatietraject, en
4. juridisch advies
met specifieke basisprestaties voor elk van deze onderdelen
(zie voorgaande paragrafen). De 4 trajecten starten gelijktijdig
bij aanvang van de opdracht. Bovendien wordt de opdracht
onderverdeeld in twee fasen, waarbij de tweede fase slechts
opgestart wordt bij goedkeuring van de opdrachtgever.
FASE 1: globaal concept- en ontwerpplan met aanzet blauwdruk
Het globaal architecturaal-ruimtelijk en stedenbouwkundig
concept- en ontwerpplan dient aan de opdrachtgever een
duidelijk beeld te geven op welke wijze het circulair verticaal
bedrijfsgebouw conceptueel wordt uitgewerkt, inplanting, en visie
op circulair bouwen.

Dit concept- en ontwerpplan zal bestaan uit tekeningen op
relevante schaal en de aanzet/aanpak van de studies voor
onderdelen A-F. Dit conceptplan zal een volledig dossier vormen
en samen met de opzet van het blauwdruk voor advies en
goedkeuring tussentijds voorgelegd worden aan de opdrachtgever.
FASE 2: voorontwerp met vervollediging van de blauwdruk
Het voorontwerp wordt opgesteld na goedkeuring van het globaal
concept- en ontwerpplan, rekening houdend met de opmerkingen
gemaakt door de opdrachtgever en eventueel betrokken openbare
besturen en investeerders.
Het voorontwerp laat toe om de verschillende knelpunten
(ontwerpend onderzoek A-F) te onderzoeken en mogelijke
oplossingen aan te reiken.
Parallel met het voorontwerp worden de verkennende studies (A-F)
uitgevoerd, het blauwdruk opgemaakt, het communicatietraject
bewandeld, en eventueel juridisch advies verleend.
Het voorontwerp is geen definitief ontwerp dat effectief zal
uitgevoerd worden, maar maakt het wel mogelijk om een aantal
concepten die in fase 1 geponeerd zijn te onderzoeken en te testen
op het terrein. De verwachte resultaten zijn:
•
plattegronden, doorsneden en gevels, in principe op
schaal van 0,02 m of 0,01 m per meter met noodzakelijke
detailtekeningen
•
onderzoek naar onderdelen A-F beschreven op pagina’s 16-20
van het opdrachtdocument
•
een realistische raming (eventueel per scenario)
•
De blauwdruk
•
Wijzigingen aan het ontwerp opgelegd door de
opdrachtgever mogen geen aanleiding geven tot het
vorderen van een bijkomend ereloon.
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Verkennende Stabiliteitsstudie:
Deze stabiliteitsstudie betreft nodige controleberekeningen inzake
de stabiliteit. (onderdeel B)
Verkennende studies met betrekking tot de onderdelen A tot F,
zoals:
•
studie levenscyclus van materialen, producten, installaties en
systemen met bouwmaterialenpaspoorten (onderdeel A)
•
het afstemmen van productieprocessen
•
brand- en andere beveiligingsinstallaties
•
studie comfort van de gebruiker, waaronder akoestiek,
thermisch comfort, binnenluchtkwaliteit, visueel comfort, ...
(onderdeel B)
•
studie rationeel gebruik van water en natuurlijke
ecosystemen (onderdeel D)
•
studie hernieuwbaar energiesysteem (onderdeel E)
•
studie (gedeelde) mobiliteit en toegankelijkheid (onderdeel F)
maken deel uit van deze opdracht.
De opdrachtnemer stelt voor en komt overeen met de
opdrachtgever en met diens akkoord door wie eventueel hij zich
voor deze studies laat bijstaan voor zoverre de betrokken instanties
niet opgenomen zijn in het inschrijvingsbiljet.
De opdrachtnemer (het multidisciplinair expertenteam) zal deze
studies volledig coördineren en dit voor alle stappen van de
ontwerpfase.
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9.7.

duur van de opdracht

De opdracht duurt uiterlijk tot het einde van het Europees project
Circ-nsr, dat in principe voorzien is op 31/01/2023. De opdracht
omvat het aanstellen van een multidisciplinair expertenteam
voor de opmaak van een onderzoek naar een verticaal circulair
bedrijfsgebouw de Stapel te Evolis, Kortrijk. De opgave omvat 4
parallelle trajecten, namelijk:
1) Het ontwerpend onderzoek
2) De blauwdruk
3) Het communicatietraject
4) Het verlenen van juridisch advies
Duur van de opdracht: Aanvang zodra de opdrachtgever hiertoe
opdracht geeft aan de opdrachtnemer. De opdracht duurt uiterlijk
tot het einde van het Europees project Circ-nsr, dat in principe
voorzien is op 31/01/2023.
De finale resultaten van het ontwerpend onderzoek en de
blauwdruk dienen opgeleverd te worden één jaar nadat de
opdrachtgever hiertoe opdracht geeft.
Bij uitbreiding van de opdracht, opgelegd door de opdrachtgever
en bij onvoorziene omstandigheden, buiten de wil van
de opdrachtnemer, zullen in onderling akkoord tussen de
opdrachtgever en de opdrachtnemer hogergenoemde termijnen
verlengd worden.

10. verloop van
de plaatsingsprocedure
De plaatsing van deze opdracht gebeurt via
mededingingsprocedure met onderhandeling, op basis van artikel
38, § 1, b (de opdracht bevat ontwerp – of innovatieve oplossingen)
van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
Opmerking: het volledige bestek van de opdracht wordt in
deze eerste stap nog niet ter beschikking gesteld door de
aanbestedende overheid.

voor werken, leveringen en diensten en concessies van 17 juni
2013.
De geselecteerde kandidaten ontvangen vervolgens in de
tweede stap van de procedure het volledige bestek, en zij worden
uitgenodigd om een offerte in te dienen.
De ondertekening op het indieningsrapport in e-Tendering moet
gebeuren d.m.v. een gekwalificeerde elektronische handtekening
die uitgaat van een bevoegd of gemachtigd persoon (of personen).
Een kandidaat mag slechts één aanvraag tot deelneming indienen.

De aanbestedende overheid zal in deze eerste stap van de
plaatsingsprocedure een selectie doorvoeren op basis van de
kwalitatieve selectiecriteria (zie hierna) om de kandidaten te
selecteren die toegelaten worden voor verdere deelname aan de
plaatsingsprocedure.

11.

Administratieve
bepalingen

11.1.

Aanbestedende overheid

Deze selectieleidraad geeft weer op basis van welke criteria u kan
worden geselecteerd, welke documenten u dient op te nemen in
uw aanvraag tot deelneming en hoe u uw aanvraag tot deelneming
kan indienen. Deze selectieleidraad moet steeds samen met de
aankondiging van de opdracht gelezen worden.

De opdrachtgever is de Intercommunale Leiedal:

De aanbestedende overheid zal de ingediende aanvragen tot
deelneming beoordelen op basis van de selectiecriteria beschreven
in deze selectieleidraad en de kandidaten controleren op
uitsluitingsgronden, en een selectiebeslissing opmaken.
De kandidaten die niet geselecteerd worden, zullen na het nemen
van de selectiebeslissing geïnformeerd worden overeenkomstig
de Wet betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten

President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk
Contactpersoon: Ewout Vanvooren
Telefoon: 056/24 16 16
E-mail: ewout.vanvooren@leiedal.be

11.2.

Toepasselijke wettelijke
bepalingen

Volgende wettelijke en administratieve bepalingen zijn, nietlimitatief, van toepassing:
a) Regelgeving overheidsopdrachten
•
Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (hierna: Wet
Overheidsopdrachten);
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•
•

•

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren van 18 april 2017 (hierna: KB Plaatsing);
Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 14 januari
2013 (hierna: KB Uitvoering) - met uitzondering van de
bepalingen waarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken;
Wet betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde
opdachten voor werken, elveringen en diensten en concessie
van 17 juni 2013.

•
•

de rechtzettingen op het opdrachtdocument;
alle andere op het voorwerp van de opdracht van toepassing
zijnde internationale, nationale, regionale en lokale richtlijnen,
wetten, decreten, besluiten, voorschriften, normen en
reglementen.

Alle voormelde reglementen en voorschriften zullen tot de meest
recente uitgave behoren. Al deze voorschriften vullen elkaar
aan en het zijn de strengste bepalingen die van toepassing
zijn op de opdracht. In geval van tegenstrijdigheid heeft dit
opdrachtdocument voorrang.

b) Milieu-, sociaal en arbeidsrecht
Onder sociaal- en arbeidsrecht bedoeld in artikel 7 Wet
overheidsopdrachten wordt onder meer verstaan:
•
Het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het
Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid; de
wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van
discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet
van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of
xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter
bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
•
De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald
hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld,
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

De in dit onderdeel weergegeven bepalingen zijn niet-limitatief
opgesomd. De kandidaat wordt geacht alle van toepassing
zijnde bepalingen te kennen en in overeenstemming met de van
toepassing zijnde regelgeving te handelen.

11.3.
1.

Alle aanvullingen en wijzigingen van bovenvermelde wetten,
decreten, uitvoeringsbesluiten, omzendbrieven en andere
documenten.
Zijn ook van toepassing:
•
de bepalingen van het onderhavig opdrachtdocument en
alle andere documenten waarnaar het opdrachtdocument
verwijst;
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2.

Overige algemeen
toepasselijke bepalingen

De voertaal van de procedure is het Nederlands. Alle
documenten die gerelateerd zijn aan de procedure worden
bijgevolg in het Nederlands opgesteld. Door deel te nemen
aan deze opdracht engageert elke kandidaat zich ertoe
om tijdens de presentatie, de onderhandelingsfase en
de gunningsfase alle contacten en communicatie met de
opdrachtgever en de uitwisseling van alle noodzakelijke
documenten in het Nederlands te laten gebeuren,
desgevallend middels tussenkomst van een vertaling of tolk.
Los van deze afspraak is het aangewezen, ingeval er bij de
geplande toelichtingen vanuit de kandidaat anderstaligen
aanwezig zijn, de opdrachtgever daar op voorhand van in te
lichten. Technische documenten die enkel in een andere taal
beschikbaar zijn moeten steeds voorzien zijn van een vertaling
of samenvattende vertaling.
Het gebruik van elektronische middelen voor het uitwisselen

3.
4.

5.

6.

van schriftelijke stukken is verplicht, zowel in het kader van
de plaatsing als van de uitvoering van de opdracht. Een
aangetekende zending hoeft echter niet elektronisch te zijn.
De indiening van de aanvragen tot deelneming verloopt
volgens de voorschriften vermeld in 3.9.
De kandidaten vermelden op het formulier voor aanvraag
tot deelneming één of meerdere mailadressen waarmee
elektronische communicatie kan gevoerd worden.
De aanbestedende overheid ziet er op toe dat deze
opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de antidiscriminatiewetgeving. Zie de bepalingen inzake nondiscriminatie onder 3.4.
Het uitschrijven van deze opdracht en het doorlopen van een
procedure houdt voor de opdrachtgever geen verplichting in
tot het gunnen of het sluiten van de opdracht. Alle kandidaten
aanvaarden, door deelname aan de procedure, dat de
mogelijkheid bestaat dat de opdrachtgever, bijvoorbeeld ten
gevolge van (nieuwe) beleidskeuzes, steeds kan afzien van
het gunnen of het sluiten van de opdracht en/of mogelijks de
procedure kan herbeginnen, desnoods op een andere wijze
en zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn
(art. 85 Wet inzake overheidsopdrachten dd. 17 juni 2016). De
opdrachtgever engageert zich ertoe om in voorkomend geval
elk team zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. De
opdrachtgever behoudt zich het recht voor om in de loop van
de procedure -en dan voornamelijk in functie van de verdere
gedetailleerde uitwerking van het Bestek- af te wijken van
deze selectieleidraad, doch steeds met respect voor de gelijke
mededinging, met motivering en zonder het voorwerp van de
opdracht te wijzigen.

11.4.

Verplichte samenstelling van
de kandidaat

De kandidaat moet verplicht inschrijven als een team met minstens

de volgende specialisaties, de verplicht betrokken partijen:
•
Ontwerparchitect van (circulaire) gebouwen met
coördinerende rol
•
Ingenieur stabiliteit
•
Ingenieur technieken
•
Bijkomende expert(en) circulair bouwen (bijvoorbeeld inzake
levenscyclus materialen en installaties, het afstemmen van
productieprocessen, bouwmaterialenpaspoorten, circulair
gebruik van water, energieprestatie en hernieuwbare
energiesystemen, duurzame mobiliteit, ...)
•
Juridische expertise
•
Expert in communicatie, samenbrengen van stakeholders, ...
Alle verplicht betrokken partijen moeten worden vermeld op het
formulier “Aanvraag tot deelneming” en moeten dit formulier mee
ondertekenen, ongeacht de samenwerkingsstructuur.
Er wordt géén enkele juridische vorm/structuur opgelegd voor het
samenwerkingsverband of team, weliswaar met dien verstande
dat de contractuele structuur en de andere eisen in hoofde van de
teamleden hierna beschreven, verplicht moeten worden nageleefd.
Er wordt duidelijk opgegeven hoe de samenwerking van het team
verloopt, in een samenwerkingsverband of via onderaanneming.
De inschrijver toont aan dat hij een team kan inzetten dat beschikt
over de hiervoor vermelde kennis, ervaring en competenties.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het centrale
aanspreekpunt, en de teamleden en experten die voor het
multidisciplinair onderzoek naar circulair bouwen worden
aangeduid.
Als meerwaarde wordt beschouwd: ervaring met circulair bouwen
in uitvoering (op de werf, alternatieve bouwmethodes, hergebruik
en recyclage in de praktijk, afvalstromen, juridische aspecten van
circulair bouwen, ...)
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11.5.

Uitsluiting (ART. 67-70 WET, ART.
61-64 EN 73 KB PLAATSING)

Geen enkel lid van de kandidaat mag zich bevinden in één van de
in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten
bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden,
de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden,
en de facultatieve uitsluitingsgronden.
Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van
toepassing is op de kandidaat, mag de kandidaat bewijzen dat de
corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn
om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke
uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs
toereikend acht, wordt de betrokken kandidaat niet uitgesloten
van de plaatsingsprocedure.
Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers
die samen als een combinatie een aanvraag tot deelneming
indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de kandidaat
een beroep doet met het oog op het voldoen aan de eisen inzake
kwalitatieve selectie (zie 3.6.).
De verplichte uitsluitingsgronden zijn ook van toepassing in
hoofde van personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend
of toezichthoudend orgaan van de kandidaat of daarin
vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid
hebben.
Bewijsmiddelen:
De kandidaat legt een ingevuld Uniform Europees
Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat er geen
uitsluitingsgrond op hem van toepassing is. Zie 3.7. voor meer
informatie over het UEA.
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Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de kandidaat op dit
UEA.
De inschrijver moet tevens een nominatieve lijst toevoegen
van de personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend
of toezichthoudend orgaan van de inschrijver of daarin
vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid
hebben (dit aangezien de verplichte uitsluitingsgronden ook van
toepassing zijn in hoofde van deze personen).
De kandidaat dient tevens volgende documenten toe te voegen:
•
de Belgische kandidaat: een uittreksel uit het strafregister
volgens het bijzonder model 596.1 – 32: overheidsopdrachten
dat maximaal 6 maand oud is op de limietdatum voor
ontvangst van de aanvragen tot deelneming;
•
de Belgische kandidaat die personeel tewerkstelt dat
onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van
een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest
uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin
bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen
inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar
hij gevestigd is (opdrachten boven Europese drempel:) – ofwel
vermeldt de kandidaat op het UEA de link naar een gratis
toegankelijke elektronische toepassing in zijn lidstaat;
•
de buitenlandse kandidaat: een uittreksel uit het strafregister
dat maximaal 6 maanden oud is of geldig is conform de
wetgeving van het land van herkomst op de limietdatum voor
ontvangst van de offertes, certificaten inzake fiscale en sociale
schulden, en een certificaat inzake niet-faling (opdrachten
boven Europese drempel:) – ofwel vermeldt de kandidaat op
het UEA de link naar een gratis toegankelijke elektronische
toepassing in zijn lidstaat. Wanneer een document of
certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of
dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige
bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed

toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een
plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde
rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde
beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land
waar de ondernemer gevestigd is.
Non-discriminatie:
De aanbestedende overheid heeft, in elke fase van de
plaatsingsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat
uit te sluiten indien ze met elk passend middel aantoont
dat de kandidaat of inschrijver de in artikel 7 van de Wet
Overheidsopdrachten genoemde toepasselijke verplichtingen op
het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, heeft geschonden.
Onder sociaal en arbeidsrecht wordt onder meer verstaan de
wetgeving opgenomen onder 3.2.
Verduidelijkingen en aanvullingen:
Wanneer de door de kandidaat in te dienen informatie of
documentatie onvolledig of onjuist is of lijkt te zijn of wanneer
specifieke documenten ontbreken, kan de betrokken kandidaat
door de opdrachtgever verzocht worden (zonder dat de
opdrachtgever daartoe verplicht is) die informatie of documentatie
binnen een passende termijn in te dienen, aan te vullen, te
verduidelijken of te vervolledigen, mits dergelijke verzoeken
worden gedaan met volledige inachtneming van de beginselen
van gelijke behandeling en transparantie.

11.6.

Selectiecriteria (ART. 71 WET, ART.
65-69 EN 70-71 KB PLAATSING)

De kandidaat dient te voldoen aan onderstaande selectiecriteria:

11.6.1. Technische en beroepsbekwaamheid:

a) Capaciteit
Voor elk van de teamleden, moet individueel de volgende
informatie worden meegedeeld: een korte bedrijfspresentatie én
een lijst van het voor deze opdracht inzetbaar personeel met hun
beroepskwalificaties (vb. aan de hand van een CV).
b) Ervaring
De ervaring van het team wordt beoordeeld aan de hand van de
volgende verplicht aan te leveren gegevens:
•

•

•

•

Referenties van verplicht drie eigen projecten, ontworpen
door de architect (indien de Architect bestaat uit een team
van meerdere architecten, dan staat het de kandidaat vrij
om te kiezen van welke architect binnen het team projecten
opgegeven worden waaruit ervaring en deskundigheid blijkt)
waaruit ervaring blijkt relevant voor de opdracht, gedurende
de laatste 5 jaar.
Minstens drie eigen referenties van het multidisciplinair
expertenteam die betrekking hebben op consulting,
onderzoek of advisering op vlak van circulair, duurzaam
bouwen en gestapelde productie, gedurende de laatste 5
jaar.
Minstens twee niet-eigen (al dan niet internationale)
referenties die inspirerend zijn voor de architect en het
multidisciplinair expertenteam m.b.t. voorliggende opdracht.
Reflectienota, gebaseerd op de ervaring van de Architect
en het multidisciplinair expertenteam, over de door
de opdrachtgever opgestelde opdrachtomschrijving.
De reflectienota wordt bij voorkeur ondersteund door
referentiemateriaal. De reflectienota is, gelet op deze fase van
de procedure, m.n. het loutere toetsen van de visie, technische
bekwaamheid en ervaring van het kandidaat-team, maximaal
5 A4-bladzijden recto (beeldmateriaal inbegrepen). Er wordt
geen schetsontwerp of ontwerp gevraagd. Bij het toevoegen
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van een schetsontwerp of ontwerp zal hiermee geen rekening
gehouden worden in de beoordeling.
Van alle opgegeven referenties wordt verplicht een korte
omschrijving gegeven (maximaal 2 A4 bladzijden recto,
beeldmateriaal inbegrepen) met de voornaamste gegevens
(verplicht te vermelden bij de eigen referenties: opdrachtgever,
opdrachtwaarde, tijdstip van uitvoering, plaats, de wijze van
samenwerking met de opdrachtgever, relevantie voor de
opdracht).
Alle referenties zijn van aard dat ze als referentie op ernstige en
nuttige wijze kunnen worden beoordeeld in het kader van de
selectie.
De referentieprojecten worden genummerd. Indien er méér dan
de opgegeven aantallen referentieprojecten worden opgegeven
en/of het aantal toegelaten pagina’s overschreden worden, zal zelf
geen kwalitatieve selectie gemaakt worden van de referenties, dit
met het oog op de gelijke mededing tussen de kandidaten, doch
zal slechts rekening gehouden worden met telkens de eerste 3
projecten die vermeld staan in de aanvraag tot deelneming.
De kandidaat verklaart op het UEA of hij al dan niet voldoet
aan de selectiecriteria (deel IV van het formulier). De kandidaat
voegt daarnaast ook de vereiste bewijsstukken toe aan de
aanvraag tot deelneming zoals hierboven aangegeven.

Indien er meer dan 3 kandidaten voldoen aan deze kwalitatieve
selectiecriteria, zal worden doorgeselecteerd op basis van
volgende selectiecriteria. Er worden minimum 3 en maximum 5
kandidaten geselecteerd:
•
De samenstelling van het team (40%)
•
De kwaliteit en de relevantie van de referentieprojecten (25%)
waarvan de referentieprojecten van de architect doorwegen
voor 15% en de andere referentieprojecten elk 5% doorwegen
om tot 25% te komen.
•
De kwaliteit en de relevantie van de korte reflectienota over
de door de overheid opgestelde voorwerp van de opdracht
(35%).
De verschillende gegevens zullen door de opdrachtgever in
hoofdzaak worden beoordeeld vanuit de volgende overwegingen:
•
•
•
•
•
•

de mate van relevantie van de opgegeven referentieprojecten
voor de opdracht;
de wijze van toelichting en de onderbouwing van de
gemaakte keuzes van de opgegeven referentieprojecten;
de wijze van toelichting, de onderbouwing en de
geformuleerde visie in de reflectienota;
de inschatting, louter op basis van de ingediende
documenten, van de technische bekwaamheid en ervaring;
de mate waarin rekening gehouden werd met de instructies
zoals opgegeven in deze selectieleidraad;
De mate waarin de projecten daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Zie 3.7. voor meer informatie over het UEA.
Selectiebeperking
De aanbestedende overheid heeft op basis van artikel 79 Wet
Overheidsopdrachten het recht om het aantal geselecteerde
kandidaten te beperken, voor zover er voldoende geschikte
kandidaten zijn.
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De aanbestedende overheid kent een gemotiveerde score toe per
onderdeel waarbij de score van zeer goed (= 100% - 85% van de
punten); goed (= 84% - 70% van de punten); voldoende (= 69% 50% van de punten); slecht (= 49% - 35% van de punten) en zeer
slecht (= minder dan 35% van de punten) wordt toegekend. De
scores worden steeds gegeven vanuit de overweging dat wordt
gezocht naar relevante en nuttige ervaring voor het project van de
aanbestedende overheid.

Indien er nog ex aequo’s zouden zijn, zal hetzij worden overgegaan
tot lottrekking tussen de kandidaten met de laagste scores die
alsnog in aanmerking komen, hetzij kan de aanbestedende
overheid beslissen meerdere kandidaten te selecteren.
De aanbestedende overheid kan steeds beslissen niet door te
selecteren en alle geselecteerde kandidaten uit te nodigen tot de
volgende fase van de procedure.

11.7.

Beroep op de draagkracht van
andere entiteiten (ART. 73 KB
PLAATSING)

De kandidaat kan zich beroepen op de draagkracht van
onderaannemers of andere entiteiten, ongeacht de juridische
aard van zijn band met die entiteiten, met het oog op het voldoen
aan de selectiecriteria uit 3.5. (behalve voor criteria inzake de
geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen).
In geval van beroep op draagkracht, zijn de volgende regels van
toepassing:
•

•

•

De kandidaat voegt de nodige documenten toe aan zijn
aanvraag tot deelneming, waaruit de verbintenis van deze
onderaannemers of andere entiteiten blijkt om de voor de
opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen
van de kandidaat.
Voor opmaak van de bovenvermelde verbintenis kan
gebruikgemaakt worden van het model “Verbintenis
terbeschikkingstelling middelen”, dat als bijlage bij deze
selectieleidraad gevoegd werd.
Op deze onderaannemers of entiteiten op wiens draagkracht
men beroep doet, mogen geen uitsluitingsgronden van
toepassing zijn zoals bedoeld in bepaling 3.4., onverminderd
de mogelijkheid om corrigerende maatregelen te laten

•

•

•

gelden.
Indien de kandidaat beroep doet op draagkracht in het
kader van studie- en beroepskwalificaties of relevante
beroepservaring, is hij verplicht om voor de uitvoering
van de opdracht daadwerkelijk beroep te doen op de
onderaannemers op wiens draagkracht hij beroep doet.
Het inzetten van andere onderaannemers is onderworpen
aan de voorafgaande toestemming van de aanbestedende
overheid.
Indien de kandidaat een beroep doet op de draagkracht in het
kader van economische en financiële criteria, zijn de kandidaat
en de entiteiten of onderaannemer waarop deze zich beroept,
hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht
De entiteiten of onderaannemers in kwestie dienen deze
hoofdelijke aansprakelijkheid schriftelijk te aanvaarden in de
bovenvermelde verbintenis.

Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van
ondernemers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers
aan de combinatie of van andere entiteiten.
Indien de kandidaat geselecteerd wordt om in de tweede fase
van de plaatsingsprocedure een offerte in te dienen, zal de
aanbestedende overheid controleren of de vermeldingen inzake
beroep de draagkracht in de offerte overeenstemmen met die in de
aanvraag tot deelneming.

11.8.

Uniform Europees
Aanbestedingsdocument (ART.
73 WET, ART. 38 KB PLAATSING)

De kandidaat legt overeenkomstig art. 73 van de Wet
Overheidsopdrachten een ingevuld Uniform Europees
Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA bestaat uit een
eigen verklaring die de aanbestedende overheid als voorlopig
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bewijs aanvaardt dat op de kandidaat geen uitsluitingsgrond
van toepassing is (zie 3.4.) en dat de kandidaat voldoet aan de
selectiecriteria (zie 3.5.).

aanvraag tot deelneming, incl. het UEA (zie ook onderaan
hoofdstuk II).
Bijkomende vereisten

Voor opmaak van het UEA kan de kandidaat gebruik maken van
het formulier dat als Word-bestand toegevoegd werd aan de
opdrachtdocumenten.

De kandidaat moet tevens:
•
een ingevuld UEA voorleggen voor elke deelnemer van een
combinatie van ondernemingen die optreedt als kandidaat
•
een ingevuld UEA (afdelingen A en B van deel II, en geheel
deel III) voorleggen voor elke onderaannemer of andere
entiteit op wiens draagkracht de kandidaat beroep doet met
het oog op het voldoen aan de selectiecriteria (zie 3.6.);
•
in geval de kandidaat een combinatie van ondernemingen is,
aanduiden welke deelnemer aan de combinatie zal optreden
als vertegenwoordiger naar de aanbestedende overheid toe,
in deel II.B van het UEA.

Instructies voor het invullen van het UEA
Bij het invullen van het UEA dient de kandidaat rekening te houden
met het volgende:
•
Deel II A – Gegevens over de ondernemer: de velden m.b.t.
de “officiële lijst van erkende ondernemingen” zijn niet van
toepassing op deze opdracht
•
Deel III D – Louter nationale uitsluitingsgronden: de
toepasselijke uitsluitingsgrond betreft de tewerkstelling
van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. De
kandidaat dient bijgevolg te verklaren of hij wegens het
tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van
derde landen werd veroordeeld door een administratieve of
gerechtelijke beslissing, met inbegrip van een in uitvoering
van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde
schriftelijke kennisgeving die niet ouder is dan vijf jaar of die
expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van
toepassing is. Indien ‘Ja’, geef meer informatie.
•
Deel IV – Selectiecriteria: de kandidaat dient louter
te verklaren dat hij voldoet aan de voorgeschreven
selectiecriteria.
•
Deel V – Beperking van het aantal gekwalificeerde
gegadigden: de kandidaat verklaart of hij voldoet aan de
regels op het vlak van de selectiebeperking (zie 3.5.).
•
Deel VI – Slotopmerkingen: de ondertekening door de
kandidaat wordt gedaan door middel van het plaatsen van
een elektronische handtekening op het indieningsrapport
in e-Tendering. Dit indieningsrapport slaat op de gehele
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Ondersteunende documenten
Voor het goede verloop van de procedure vraagt de
aanbestedende overheid dat de vereiste ondersteunende
documenten toegevoegd worden aan de aanvraag tot deelneming.

11.9.

Toe te voegen documenten

De aanvraag tot deelneming bestaat minstens uit volgende
documenten:
•
•

•

ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor de
kandidaat (3.7.);
nominatieve lijst van de personen die lid zijn van het
bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de
inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of
controlebevoegdheid hebben (3.4.);
verbintenis van onderaannemers of andere entiteiten op
wiens draagkracht de kandidaat beroep doet in het kader van
het voldoen aan de selectiecriteria (3.6.);

•

•
•

ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor de
onderaannemers of andere entiteiten op wiens draagkracht
de kandidaat zich beroept, en voor alle deelnemers aan de
combinatie zonder rechtspersoonlijkheid;
de overige bewijsmiddelen inzake uitsluiting (3.4. –
Bewijsmiddelen);
de vereiste documenten in het kader van de selectiecriteria
(3.5.);

De precieze gunningscriteria zullen in de tweede fase van de
plaatsingsprocedure weergegeven worden in het bestek.

12. raming opdracht
Voor de opdracht wordt een budget voorzien van 250.000 euro
inclusief BTW.

11.10. Limietdatum en limietuur voor
aanvragen tot deelneming en
opening
Limietdatum en limietuur: vrijdag 22 januari 2021 om 9 uur.
Elke aanvraag tot deelneming moet vóór de limietdatum en
het limietuur ontvangen worden. Laattijdige aanvragen tot
deelneming worden niet aanvaard.
De aanvragen tot deelneming moeten elektronisch worden
overgelegd via de e-Tendering internetsite https://eten.
publicprocurement.be/, een elektronische platform in de zin van
art. 14, § 7 van de Wet Overheidsopdrachten.
Meer informatie omtrent het gebruik van e-Tendering kan worden
bekomen op de website of via de e-procurement helpdesk op het
nummer +32 (0)2 740 80 00.

11.11.

Gunningscriteria

Dit onderdeel heeft betrekking op de tweede fase van de
plaatsingsprocedure, met name op de beoordeling van de
offertes. De aanvragen tot deelneming in de huidige fase van de
plaatsingsprocedure zullen op basis van deze hoger vermelde
kwalitatieve selectiecriteria worden beoordeeld.
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bijlage 1: formulier
voor aanvraag tot
deelneming
zie bijgevoegd Word-document

bijlage 2: verbintenis
terbeschikkingstelling
middelen
zie bijgevoegd Word-document

bijlage 3:
kaartmateriaal
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fietsverbindingen
Bron: Provincie W-Vl, februari 2020 / Westtour, oktober 2020
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Gewestplan en gewestelijke rup's
Bron: Gewestplan/ RWO,AGIV, januari 2002 (bijwerking 2011) - RUP's/ GISWest, juli 2014
Legende Gewestelijke RUP's

Gewestelijke RUP's - contouren
Gewestelijke RUP's - deelgebieden
Legende gewestplan

Gebied voor stedelijke ontwikkeling Kapel Ter Bede

woongebieden
woonuitbreidingsgebieden
gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbaar nut
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gebieden voor dagrecreatie

P
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natuurgebieden

Regionaal stedelijk gebied Kortrijk
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Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk
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II
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bestaande hoogspanningsleidingen
schaal 1:10000
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ORTHOFOTO
Bron: Leiedal, april 2020
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Bron: De Lijn/AGIV, juni 2020
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Reliëf
Bron: VMM/AGIV, mei 2015-2017
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Topografische kaart
Bron: CartoWeb.be, november 2020
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Bijlage 4:
opmetingsplan
Bijlage 5: voormalig
huisvuilstort
Het voormalig stort is in de loop van 1996 in kaart gebracht op
basis van gegevens van (voormalige) werknemers van Koramic
en voormalige documenten. Conform de bepalingen van het
bodemsaneringsdecreet zijn diverse bodemonderzoeken
uitgevoerd. Voor een reeks percelen is 80% van norm type II
(landbouw) overschreden en zijn de percelen opgenomen in het
grondinformatieregister. Voor één perceel nr. 389 a is er ook een
overschrijding van de bodemnorm type V voor Lood en Minerale
olie. Saneringen zijn evenwel niet noodzakelijk.
Om een duidelijk zicht te krijgen op de exacte contouren en
samenstelling van de ontgonnen en opgevulde zones en de
niet ontgonnen zones zijn in de loop van 2003 en 2004 een
reeks extra vrijwillige onderzoeken gebeurd. Zo is er een raster
opgemaakt voor bijkomende grondboringen en analyses en is een
veldonderzoek uitgevoerd met een graafmachine om de grenzen
en de samenstelling van de ontgonnen zones en opgevulde zones
exact te bepalen. De resultaten van dit veldonderzoek zijn telkens
opgemeten en de synthese is aangeduid op het plan hierbij als
bijlage gevoegd. In 2016 heeft het studiebureau BM-engineering
een funderingsadvies geformuleerd voor de oprichting van
kantoorgebouwen en industriële loodsen op deze stortzones. Dit
advies kan op vraag beschikbaar worden gesteld.
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STORTZONES
Bronnen:
Oriënterend bodemonderzoek / NV MSM, i.o. NV Korimco, juli 1997
Beschrijvend bodemonderzoek / NV bureau voor milieu-onderz., i.o. NV Korimco, jan. 2004
opmeting gegraven putten & boringen / L. Callens & NV Koramic, december 2003
sondering, boring en slagsondering / nv verbeke, september 1997
boringen grondverzet / NV ABO, juli 2006
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