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Betreft: Projectvoorstel Terug in Omloop: Regeneratief bouwen
Timelab is meer dan een makersatelier. Timelab geeft voorbeelden van kleine
en grote verandering. Deze inspireren, vragen om dialoog en zetten aan tot
nieuwe perspectieven. Timelab biedt tijd, ruimte en reflectie aan voor een
samenleving in verandering.
Ook bij de opzet van het pilootproject TIO staan deze elementen centraal
in onze vraagstelling en de formulering van een antwoord: Hoe kunnen we
vandaag bouwen met het oog op morgen. Wat willen we nalaten voor de
komende generaties? Ons antwoord is : Ruimte. Tijd. Reflectie.
Met het pilootproject willen we een stadslabo bouwen dat de lokale
maakindustrie ondersteunt door het huisvesten van een open werkplek voor
prototyping en samenwerkingsmodellen. Deze activiteiten ondersteunen lokale
productie en innovaties die complexe stedelijke kwesties aanpakken.
Vanuit een diepe kennis van de plek en haar relatie met de ruimte rondom,
haken we tevens in op sociale systemen en dynamieken van de buurt. De
stadsbewoner is mee-maker, opinie-maker en anders-maker. De buurtbewoners
(individuen, organisatie, bedrijf, beweging, etc) kunnen op deze plek terecht
voor ontmoeting en inspiratie.
Timelab zet in op adaptieve bouwsystemen en het gebruik van duurzame
materialen. Architectuur moet flexibel en aanpasbaar zijn, inzetten op gesloten
kringlopen en hernieuwbare energie
De site zal een living lab zijn voor circulaire systemen. Een experiment in
samenwerking met tal van partners. Hierbij is het aspect tijd van bijzonder
belang. Tijd als een continuüm waarbij de relatieve tijdelijkheid van de ingreep
zichtbaar wordt.
Hoewel de site reeds gesaneerd is tot bestemming industrie, wil Timelab een
stap verder gaan en door de ontwikkeling van het lab, in directe wisselwerking
met bodem en aanwezige flora, de bodem verder saneren tot bestemming
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natuur. We baseren ons op de principes van permacultuur met het oog op een
bijkomende balancering van de bodem na de harde eerste sanering.
Een continue reflectie en rapportering van het project maakt het proces van
ontwikkeling transfereerbaar en de kennis overdraagbaar.
In bijlage vindt u het aanvraagformulier en de bijhorende stukken van het
projectvoorstel Regeneratief Bouwen.

Vriendelijke groeten,
Evi Swinnen
coordinator Timelab vzw

VZW Timelab
Brusselsepoortstraat 97
9000 Gent
BE 0441 576 365
Contact:
+32 (0)9 391 96 10
evi@timelab.org

Aan: Team
Vlaams Bouwmeester
Kandidatuur
Pilootprojecten Terug in
Omloop
Grasmarkt 61
1000 Brussel

Pilootprojecten
Terug in Omloop

Kandidatuurdossier:

Bij deze kandidatuurstelling in te dienen documenten:
Volledig ingevuld kandidaatuurdossier inclusief toegevoegd beeldmateriaal, verklaringen van
partners, kaartmateriaal dat grondeigendom aangeeft of andere bijlagen.
Gelieve dit digitale invulformulier te gebruiken voor de kandidaatstelling. C{ŋ
ÆÑÀ©ÀŋØ¸{{Þŋdŋ©ÞŋØÞŋÆÀ¿©¸¸©³µŋÆÑŋ¿ÞŋŋìÆ¸ÀŋÀ{¿©Àĩŋ
ņÑÔÆ³ÞÀ{{¿Ňķŋµ{À©{ÞââÔÆØØ©Ôŋ`,IįÑŇ
U volgt volgende stappen:
Āı
āı
Ăı
ăı

U vult het inschrijvingsformulier volledig in.
U vult het projectdossier in.
U verzamelt de nodige bijlagen (engagementsbrieven, kaarten, etc.)
U maakt 1 PDF van uw projectdossier, inschrijvingsformulier en uw beeldmateriaalōof
andere bijlagen. Vervolgens kan u met cutepdf de pdf van ditōkandidatuurdossier en de
pdf met het beeldmateriaal samenvoegen tot 1 pdf.
Ąı U geeft dit kandidatuurdossier de naam : “projectnaam”_ kandidatuurdossier TIO.pdf”
ąı Dien tijdig uw kandidatuurdossier in:
U kan uw kandidatuur indienen tot 1 maart 2016, uiterlijk tot 17.00h.
Dit kan op volgende manieren:
1. Met Bpost of koerier:
• U bezorgt ons een uitgeprinte versie van het inschrijvingsformulier en
kandidatuurdossier met bijlagen, alsook een versie op digitale drager.
• Alles moet ten laatste verzonden zijn op 29 februari 2016 (poststempel als bewijs).
• Opsturen naar :
Team Vlaams Bouwmeester
Kandidatuur Pilootprojecten Terug in Omloop
Grasmarkt 61
1000 Brussel
• Inschrijvingsformulier digitaal per e-mail verzenden naar
cnewton@ovam.be
met als onderwerp ‘Kandidatuur Pilootprojecten’. Hievan krijgt u een bevestiging.
2. Afgifte tegen ontvangstbewijs op het secretariaat Vlaams Bouwmeester
• U kan ook uw dossier (een print samen met een versie op digitale drager) afgeven op
het secretariaat Vlaams Bouwmeester
• Het dossier moet ten laatste in ons bezit zijn op 1 maart 2016 om 17.00h.
• Het secretariaat is te bereiken van 9.00h tot 17.00h op het adres Grasmarkt 61 - 1000
Brussel. Het secretariaat bevindt zich op de 5de verdieping. U kan zichzelf aanmelden
aan de receptie van Toerisme Vlaanderen waarna men u zal doorverwijzen naar de
lokalen van de Vlaams Bouwmeester.
Verklaringen:
• De kandidaat/kandidaten verklaart/verklaren dat de verstrekte inlichtingen oprecht en
waar zijn;
• De kandidaat/kandidaten verbindt/verbinden zich er toe elke belangrijke wijziging die zou
komen in de gegeven inlichtingen of situatie van de kandidaat, onverwijld mee te delen via
gewone zending;
• De kandidaat/kandidaten verklaart/verklaren zich akkoord dat de ingediende documenten
en stukken eigendom blijven van de aanbestedende overheid die hierover mag beschikken
voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.
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Inhoud van het dossier & indieningsvereisten
1.
2.
3.
4.
5.
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Inschrijvingsformulier
Algemene projectinformatie
Projectdossier: Motivatie met betrekking tot de selectiecriteria
Handtekeningen van alle betrokken partners
bijlagen

Inschrijvingsformulier
Identificeer in dit deel de deelnemer(s).
Hiervoor zijn drie mogelijkheden:
OFWEL : Mogelijkheid 1 - Inschrijven als natuurlijk persoon:
Naam en voornaam
Nationaliteit
Beroep/hoedanigheid
Straat & nr
Postcode & gemeente
Telefoon/GSM
Email
OFWEL : Mogelijkheid 2 - Inschrijven als een vennootschap of organisatie:
Handelsnaam
Rechtsvorm
Specialisatie
Straat & nr van de zetel
Postcode & gemeente
Telefoon zetel
Email
Vertegenwoordigd door (naam):
GSM
Email

OFWEL : Mogelijkheid 3 - Inschrijven als een vereniging tussen personen, organisaties of
vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (tijdelijke vereniging TV):
Identificeer eerst de partner die als aanspreekpunt zal optreden:
(Handels-)naam
(Rechtsvorm)
Specialisatie/beroep
Straat & nr van de zetel
5

Postcode & gemeente
Telefoon zetel
Email
Vertegenwoordigd door (naam):
GSM
Email
Overige partners:
(Handels-)naam
(Rechtsvorm)
Specialisatie/beroep
Straat & nr
Postcode & gemeente
Telefoon/GSM
Email
(Handels-)naam
(Rechtsvorm)
Specialisatie/beroep
Straat & nr
Postcode & gemeente
Telefoon/GSM
Email
(Handels-)naam
(Rechtsvorm)
Specialisatie/beroep
Straat & nr
Postcode & gemeente
Telefoon/GSM
Email
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(Handels-)naam
(Rechtsvorm)
Specialisatie/beroep
Straat & nr
Postcode & gemeente
Telefoon/GSM
Email
(Handels-)naam
(Rechtsvorm)
Specialisatie/beroep
Straat & nr
Postcode & gemeente
Telefoon/GSM
Email
(Handels-)naam
(Rechtsvorm)
Specialisatie/beroep
Straat & nr
Postcode & gemeente
Telefoon/GSM
Email
(Handels-)naam
(Rechtsvorm)
Specialisatie/beroep
Straat & nr
Postcode & gemeente
Telefoon/GSM
Email
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INDIEN MEERDERE PARTNERS:
verduidelijk de samenwerkingsverbanden na selectie
Indien er voor de uitwerking beroep zal gedaan worden op meerdere partners, gelieve in te vullen
hoe er zal samengewerkt worden en/of met welke partner er zal worden samengewerkt voor welk
projectonderdeel. Verduidelijk eveneens voor iedere partner of deze ook financiele engagementen
zal doen.
samenwerkingsverbanden
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Algemene informatie
Dit deel verstrekt korte algemene informatie en dient beknopt te zijn.
Geef het werkveld/de werkvelden waarbinnen het project past:
✔
F
✔
F
✔
F
✔
F

Inclusieve en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling met aandacht voor productie in de stad
Dynamisch gebruik van onderbenutte en verontreinigde terreinen op elk moment
Transitie naar een duurzaam materialenbeheer en circulaire economie
prototype van nieuwe systemen op vlak van circulair bouwen, sociale dynamiek, logistieke systemen
Andere: ...............................................................................................................................................................................

Locatie, verduidelijk ook de oppervlakte (in m2 of ha)
We werken op een terrein van 1300 m2 in Gentbrugge (Arbed trefil site) die in een erfpacht overeenkomst ter beschikking wordt gesteld
door de Stad Gent. Deze ambachtenzone ligt aan de rand van de historische binnenstad en maakt de verbinding tussen woonzone,
ateliers, kantoren, stadsarchief, recreatie, scholen, openbaar vervoer, fietsroute, water en natuur. De site werd 10 jaar geleden gesaneerd
en heeft momenteel een natuurlijke begroeiing. Door een kunstmatige waterkering ontwikkelde zich een rietveld.
De betreffende site is exemplarisch voor het grensgebied tussen woonzone en werkzone, tussen lokale industrie en natuur, tussen
dagactiviteiten en avondactiviteiten, tussen vrijwillige burgeractie en gecoördineerde professionele actie. Hierdoor is de toekomstige plek
erg toegankelijk en moet deze functioneren als ontmoetingsplek, infopunt en experimenteerplek.
De mix van mensen, ambities, expertise en perspectieven is de kracht voor ‘common ground’. Een visie en masterplan fungeert als kompas
en toolbox. De concrete invulling gebeurt op basis van een cocreatieproces en op basis van de noden en behoeften.

Beschrijf kort uw projectvoorstel (max. 250 woorden)
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voeg een kaart of luchtfoto toe (hieronder of in bijlage)
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Projectdossier
Dit deel omvat max ongeveer 10blz enkelzijdig, of 5 blz recto-verso
Geef een bondige omschrijving van het project aan de hand van onderstaande vragen. Op basis
van de geleverde informatie zullen de selectiecriteria worden beoordeeld (volgens het reglement).
Deze criteria worden niet noodzakelijk individueel bevraagd, maar in samenhang.
Criterium 1: Visie met innoverend vermogen (lange termijn/korte termijn) en
ambitieniveau.
Criterium 2: Gelaagdheid en integratie-gehalte van het project.
Criterium 3: voorbeeldfunctie en potentieel.
Criterium 4: procesbereidheid en motivatie van de opdrachtgever.
Criterium 5: Haalbaarheid.
A. In het licht van bovenstaande selectiecriteria zijn de organiserende instanties
geïnteresseerd in de visie van de initiatiefnemer op het te realiseren project.
Bespreek de probleemstelling die aan de grondslag ligt van het project en de omschrijving van
het ambitieniveau. (max.300 woorden)
Timelab is een stadslabo dat de lokale maakindustrie ondersteunt door het aanbieden van een open
werkplek voor prototyping en samenwerkingsmodellen. Zowel naar vorm als inhoud versterkt dit
project de werking:
Inhoud: De nood aan een grotere plek voor een stadslabo is voelbaar. Met 6 jaar ervaring kunnen we
stellen dat het consolideren van de makersplek een groot draagvlak geniet. De huidige werking wordt
bovendien uitgebreid met aansluitend aan het open lab ook meer afsluitbare ateliers en meer gemene
delen voor uitwisseling tussen verschillende actoren.
Vorm: In de regio zijn er geen experimenteerplekken voor innovatieve circulaire bouwconcepten. Er
zijn geen voorbeelden van zichtbare en inzichtelijke systemen van materiaal- en energiekringlopen
beschikbaar voor een breed publiek. Aan de ene zijde zijn er de experimenten die kennis uit
kenniscentra ontsluiten, aan de andere kant zijn er verschillende actoren die inspiratie, kennis en
vaardigheden opdoen over nieuwe systemen en kringlopen en deze als alles goed is ook kunnen
hergebruiken in andere contexten. Dat dit alles plaatsvindt op een kruispunt van cultuur, natuur en
industrie, opent een bijzonder potentieel.
Het terrein van de oude site Arbed Trefil bestaat uit woon, recreatie en werkgebied. Deze worstelt met
de mix van activiteiten tussen de verschillende zones. Meer in het bijzonder de indrustriezone
bijvoorbeeld is erg eenduidig ingevuld met overlast tot gevolg. De experimentele plek brengt zuurstof
en natuur op deze site = Ecologische Winst
De organisatie Timelab wordt dankzij TIO nog meer een landmark in Gent en Vlaanderen. De
vertaling van de inhoud naar de vorm zal een enorme boost geven aan het imago waardoor de
aantrekkingskracht voor partners groter wordt en economische winst voor alle partners zal stijgen. =
Economische winst
Een belangrijk facet is de betrokkenheid van heel veel actoren die zich op en rond de site bevinden
vanaf de eerste maanden van het project. Makers, mee-makers, beleidsmakers, opiniemakers, .. Dit
zal een positief effect hebben op de sociale cohesie en empowerment van de burger en hopelijk
inzichten verwerven voor gelijkaardige processen ihkv stadsvernieuwing. = Maatschappelijke winst
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Bespreek de langetermijnvisie en de betekenis van het pilootproject hierin. (max.250 woorden)

Omdat TIJD (naast Ruimte en Reflectie) één van de belangrijkste peilers in dit project is, is de
bezorgdheid om datgene wat we achterlaten op lange termijn steeds en in iedere actie aanwezig.
De tijdelijkheid van de erfpachtregeling (33 jaar) en van de organisatie (een pionierend stadslabo is,
net zoals een mensenleven, vermoedelijk geen eeuwig leven beschoren) dwingen de initiatiefnemers
om steeds in een bredere tijdsdimensie te denken en handelen.
De flexibele bouwconstructie houdt rekening met dit scenario waarbij de gewenste toestand van de
plek na 33 jaar reeds in het ontwerp vervat zit.
Het pilootproject maakt het verschil tussen noodzakelijke (tijdelijke) infrastructuur als huisvesting
van de werking tot uitzonderlijke, exemplarische, innovatieve architectuur als verbinder van
dynamieken en processen. Ecologisch, economisch en sociaal.
De samenwerking met een transdisciplinair ontwerpteam in combinatie met de bestaande werking van
Timelab en haar rol in de stad leidt tot concrete experimenten die een voorafname kunnen zijn van de
uiteindelijke realisatie. Deze experimenten voor het effectieve bouwplan in 2017 starten reeds vanaf
juni 2016 op de site zelf. Dit praktijkonderzoek zal dankzij de ondersteuning van een experten-team
onmiddellijk vertaald kunnen worden naar een groter plan. Dit plan resulteert zowel in een concrete
uitwerking van de site als een inzichtelijke kennisoverdracht voor andere projecten. Wat overblijft is
een actueel concept en realisatie als voorbeeld en kennisdrager van nieuwe mogelijkheden voor
stadsontwikkeling en bouwen. Een pilootproject, een pioniersproject.

Bespreek de betekenis van de missie voor de initiatiefnemer, de maatschappij, het beleid, de
ondernemer, de locatie, de bewoner/gebruiker, en de buurtbewoners. (max. 300 woorden)

Dit project onderschrijft de missie van Timelab: "Timelab geeft voorbeelden van kleine en grote
verandering. Deze inspireren, vragen om dialoog en zetten aan tot nieuwe perspectieven. Timelab
biedt tijd, ruimte en reflectie aan voor een samenleving in verandering."
MAW: Deze plek biedt ruimte aan de lokale maakindustrie en is hiermee een voorbeeld in Europa.
Als stadslabo nemen we samen met verschillende partners complexe kwesties aan en bieden concrete
antwoorden. We tappen hiervoor uit internationale kennis- en expertise platformen en
wetenschappelijke kennis door samnwerking met kenniscentra. De resultaten zijn veelal innovatieve
producten, strategieën of concepten.
Deze plek gaat een dialoog aan met de omgeving. Geografisch, historisch, economisch, ecologisch en
sociaal. Problemen en oplossingen bestaan enkel vanuit de noodzaak die de context oproept. De
omgeving is de barometer, de fakkel en het kompas van de werking. We gaan op zoek naar bestaande
dynamieken, logistieke routes, sociale dynamieken en kennisnetwerken. We verbinden en
re-combineren kennis tot resultaten.
We maken gebruik van gesloten kringlopen en hernieuwbare energie. De site zal een living lab zijn
voor circulaire systemen. Een experiment in samenwerking met diverse partners.
Om deze ambities waar te maken moeten we flexibel bouwen, receptief werken en oog hebben voor
nieuwe samenwerkingsmodellen. Experimenten en processen moeten bovenal concreet en tastbaar
zijn. Voor alle actoren is deze plek een materialisering van wat mogelijk is, een bron van inspiratie en
ontmoeting.
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Bespreek de innovatie van het projectvoorstel op vlak van ruimte, architectuur, maatschappij,
sanering en economie. Wat is vernieuwend in de opzet of aanpak? (max. 250 woorden)
1. Het innovatieve aan de aanpak van Timelab is de snelle prototyping, het snel concrete testen en
reflecteren over verschillende standpunten die aan het licht worden gebracht doorheen het
praktijkonderzoek en dit in open samenwerkingsverbanden met verschillende domeinen en expertises
en met oog voor de dessiminatie (in verschillende vormen) van onderzoeksresultaten. Zo zijn er de
activiteiten voor testen en prototypen van systemen voor flexibel bouwen, duurzame materialen en
circulaire stromen en de acties voor informatie en kennisoverdracht, sensibilisering en mobilisering
die al vanaf de prototyping fase zullen opgezet worden op de plek zelf.
2. Specifiek aan dit project is de toevoeging van Tijd aan architectuur en ruimte.
Ervan uitgaande dat de architectuur vorm aanneemt onder invloed van de omgeving (ecologisch,
economisch, sociaal) doorheen de tijd, zal deze continu in beweging zijn. Hoe deze beweging in te
passen in de huidige regelgeving en vormgeving is de belangrijkste onderzoeksvraag voor het
ontwerpteam.
3. Het proces focust op het regeneratieve proces of de remidiatie door de interventie.
Hiervoor worden de principes van permacultuur gebruikt voor het in kaart brengen van ins & outs en
zijn er al zeer vroeg in het proces de aanplantingen van remidierende gewassen die een tweede
sanering van de bodem op een duurzame manier realiseren.
4. Bijzonder aan de aanpak is de zichtbaarheid van het proces en de resultaten dankzij de initiatieven
en het netwerk van de organisatie
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B. De gelaagdheid en het integratiegehalte van het project zijn enkele van de
doorslaggevende argumenten bij het selecteren van de pilootprojecten. Daarom hebben
de organiserende instanties bijzondere aandacht voor de vernieuwing op diverse
domeinen die de initiatiefnemers willen realiseren.
Bespreek in dit verband de integratie van het voorstel in de ruimtelijke en maatschappelijke
context. Wat is de meerwaarde ervan voor de omgeving en de maatschappij? Welke andere
maatschappelijke problematieken worden aangepakt door het project? Hoe groot is de
maatschappelijke return? (max. 150 woorden)
Kenmerkend voor de ontwikkeling van de site Arbed Trefil is de segmentering van verschillende
functies. Zo is er de woonzone, daarnaast de recreatiezone, daarnaast de industriezone. Maw een
verwevenheid of integratie van functies en programma ontbreekt hier. Daarnaast is deze buurt aan een
démarge begonnen. In de nabij gelegen woonzone is er de wijk met jonge gezinnen in vaak passieve
of lage energiewoningen en recent werd een nieuwe projectontwikkeling gerealiseerd door re-vive.
Desalniettemin is het aandeel kleine arbeiderswoningen vanuit het industrieel verleden erg groot.
Vlakbij is er KERK, een tijdelijke invulling van een loods waar tal van buurtactiviteiten plaatsvinden.
Wanneer we de cijfers voor de buurt bekijken zien we een enorme stijging van het aantal inwoners in
vergelijking tot het gemiddelde in Gent. Hierbij komt dat in vergelijking tot Gent er een groot aantal
20-40-ers woont én jonge kinderen onder 10 jaar. We zien meer eenoudergezinnen en meer
samenwonenden met kinderen dan gemiddeld in Gent. Het project biedt een platform om de
buurtbewoners op een andere manier samen te brengen, namelijk vanuit een concrete realisatie met
hands-on resultaten die voor iedereen toegankelijk zijn. Zij kunnen participeren of zich laten
inspireren en informeren.
Bespreek hoe het huidige beleid en het bestaande instrumentarium wordt aangesproken binnen
dit project, aan hoe het tracht om dit te verruimen. (max. 150 woorden)
In een voorbereidende fase was de case deel van de studie 'veranderingsgericht bouwen' door VITO in
opdracht van OVAM. Hier werd een begrippenkader geschetst dat ook nog van toepassing kan zijn
tijdens het project. Door praktijkonderzoek, door reflectie en rapportering trachten we dit kader te
toetsen en te beargumenteren. De samenwerking met VUB (zie verder) moet meer inzicht verschaffen
in bouw- en logistieke processen en hoe deze vanuit het beleid ondersteund kunnen worden.
Verder trachten we voldoende ervaring op te doen om een waardevolle bijdrage te leveren aan het
debat omtrent het huidige beleidsinstrumentarium zowel op vlak van dynamisch en flexibel bouwen
en op het vlak van functieverweving en efficiente energie kringlopen tussen aangrenzende percelen en
infrastructuren, maar ook over eigenaarschap, logistiek en productie. We hopen dat een
multidisciplinaire aanpak zal bijdrage tot dito reflectie en aanbevelingen op het bestaande
instrumentarium.

Waar zijn synergiën met andere projecten of samenwerkingen mogelijk? (max. 150 woorden)

Naast de burger en buurtbewoner zijn de voornaamste synergiën mogelijk tussen kenniscentra
(technieken, materialen en processen), buitenlandse voorbeelden, de stad Gent en tal van experten. In
de voorbereidende fase waren reeds meer dan 20 mensen actief betrokken bij de verfijning van het
concept. Een deel hiervan kwam uit van de werkgroep 'Veranderingsgericht bouwen' zoals Marianne
Hoppenbrauwers (jurist), Hendrik Hendrickx (docent), Waldo Galle en Niels de Temmerman (IR
Architectuur VUB), een deel bestaat uit van het netwerk en de community van Timelab zelf zoals
Thomas Lommée (ontwerper), Stein Meulenijzer (architect) en Wannes Wylin (energie-expert).
Zij zeggen ook in een toekomstige fasen hun kennis en expertise te willen lenen voor dit project, doch
werden tot op vandaag enkel intenties en nog geen contracten aangegaan.
De stad Gent is een voorname partner in stadsontwikkeling. De grond wordt in erfpacht gegeven en er
waren al samenwerking met verschillende diensten in het verleden.
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Bespreek de globale benadering van duurzaamheid van dit project. (max. 200 woorden)
Zoals ook hoger aangehaald staat duurzaamheid centraal. Duurzaamheid in Timelab is 3-ledig.
Ecologisch, economisch en sociaal.
Duurzaamheid vertaalt zich in eerste instantie in de gebruikte materialen en technieken. Het gebruik
van biologische grondstoffen, recuperatie van materialen en groenafval in bijvoorbeeld
composietmateriaal. Recyclage van eigen afval in een korte keten. Recuperatie van restwarmte van
aanpalende industrie. etc. Daarnaast is een snelle prototyping en de economische haalbaarheid van de
uitvoering belangrijk voor het bepalen van het duurzaamheidsaspect. Wanneer de oplossing
ontoegankelijk wordt voor anderen omwille van de prijs, dan kunnen we moeilijk van een duurzame
aanpak spreken.
Ten slotte is het draagvlak door verschillende groepen essentieel voor het resoneren van de
onderzoeksresultaten en -praktijken in andere sectoren. We denken hier aan de maakindustrie, bouw,
onderwijs, wetenschap, buurtwerk, stadsontwikkeling, etc.

C. Het project dient een zekere pilootwaarde te bezitten, het moet een voorbeeldfunctie
kunnen uitoefenen.
Bespreek op welke manier het project een trendbreuk kan inzetten met de huidige manier van
economische ontwikkelingen, sanering en ruimtelijke ordening. (max.150 woorden)
Een doorgedreven aanpak van de principes voor 'regeneratief bouwen', zoals ze in dit onderzoek
zullen worden geformuleerd, leidt tot een opvallend voorbeeld van hoe tijdsgebonden bouwen er kan
uitzien, welke pijnpunten en obstakels te tackelen zijn en wat de belangrijkste toegevoegde waarden
hiervan zijn.
De belangrijkste meerwaarde als pilootproject is de haalbaarheid door de kleine schaal, het
experimenteel karakter en tegelijkertijd de toegepaste vorm. Anders dan een showcase dient deze
infrastructuur de werking van Timelab en zal deze zo ook gebruikt worden en beproefd worden.
Opvallend is ook de inspraak van de verschillende actoren in de buurt en de procesmatige aanpak
waarbij reeds in de conceptfase op de site zelf zal gewerkt worden.

Bespreek de grootte en schaal van het project. (max. 100 woorden)

Dit is een relatief klein, maar daarom net wel haalbaar project. Het gaat over een infrastructuur van
maximaal 900 M2 grondoppervlak. Anders dan vanuit een masterplan is dit project gericht op bottom
up experiment en voortschrijdend inzicht. Een benadering van onderuit, op basis van behoefte en met
oog op wijzigende behoeften in de toekomst heeft als grote voordeel dat vrij snel aan de slag kan
worden gegaan met experimenten op vlak van co-creatie, technieken en materialen, circulaire
systemen en energie.
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Bespreek hoe het project zijn voorbeeldfunctie kan uitoefenen. (max. 150 woorden)
Precies door de concrete realisaties worden veel ideeën tastbaar en begrijpbaar. Dit kan stimulerend
en activerend werken voor anderen. We denken hier aan particulieren die hun woning verbouwen of
bouwen, maar evengoed aan grotere complexen die hun inspiratie halen uit dit living lab. Maar ook
delen van het proces, zoals de procesbegeleiding en communicatie met de buurt of technische en
materiaalstudies kunnen gerecombineerd worden in andere contexten. Al deze kennis is open en
beschikbaar.
Omdat de vorm één op één verbonden is met de inhoud zullen de activiteiten die op de site
georganiseerd worden leiden tot een dynamiek die verder gaat dan de vernieuwende infrastructuur op
zich. Deze activiteiten zijn evengoed de inhoud als het kanaal waarlangs de plek zichtbaar wordt. Het
ene is onlosmakelijk verbonden met het andere.

D. Om een goede inschatting te kunnen maken van het project dient er klaarheid te zijn
over de haalbaarheid ervan. Zo wordt bijvoorbeeld gepolst in welke mate de visie
reeds onderbouwd is met of gebaseerd is op voorafgaand onderzoek, of er voldoende
garanties zijn voor de financiering van het project.
Bent u in het bezit van gronden nodig voor de realisatie van dit voorstel:
F ja (Zo ja, graag overzichtskaart van de eigendommen in bijlage met indicatie van het aantal
percelen en hun oppervlakte)
✔
F nee
Zo nee, hoe denkt u de nodige eigendommen te verwerven en op welke termijn? (max. 150
woorden)

Het schepencollege van Gent keurde het voorstel goed dat Timelab indiende voor de invulling van
deze site. De volgende stap is de effectieve ondertekening van de erfpacht. Deze is voorzien voor juni
2016. De datum is cruciaal omdat er nog een dossier ter goedkeuring bij de Vlaamse Gemeenschap
ligt. Ook wachten we op de grootorde van de werkingsmiddelen die zullen worden toegekend aan de
werking voor de periode 2017-21, eveneens te verwachten in juni 2016. Deze werkingsmiddelen
zullen mee invloed hebben op de grootte van de aflossing van kapitaal bij de bank. Een renteloze
lening van 150.000 euro werd wel al goedgekeurd door socrowd en de organisatie kan gebruik maken
van de eigen reserves voor 100.000 euro.
De optie op de grond en het ontwerp voor de erfpachtregeling werden reeds opgemaakt. (zie bijlage)
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Bespreek op vlak van regelgeving de integratie van het project in zijn stedenbouwkundige en
planningscontext & voeg toe als bijlage: gewestplanbestemming/RUP. (max. 150 woorden)
Wij zien geen directe bezwaren van dit project/plan in de huidige stedenbouwkundige en
planningscontext van het terrein.
Het huidige perceel 7 + 8 zoals te vinden in bijlage dient nog te worden opgesplitst in 2 gelijke delen
verdeeld over de lange zijde van het perceel, dit is horizontaal en evenwijdig met de perceelgrens met
De Punt/sebeco.

Bespreek eventuele juridische knelpunten. Welke aspecten in de huidige regelgeving vormen
knelpunten voor de realisatie? (max. 100 woorden)

Het procesmatige bouwproces staat haaks op de huidige procedure van bouwaanvragen en realisaties.
Ook zien we weinig toepassingen van gedeeld eigenaarschap of leasing van materialen. Beide
aspecten zijn niet onoverkomenlijk. Zo kan bijvoorbeeld wel vanuit een vaste bouwschil worden
gewerkt en bestaat er een juridisch technische mogelijkheid om gedeeld eigenaarschap of
erfdienstbaarheid bij energierecuperatie mogelijk te maken. (cfr verslag van dit project door Marianne
Hoppenbrauwers) Of dit dan geen ongewenste consequenties heeft op vlak van partnerschap en
financiering vraagt om een bijkomend onderzoek.

Omschrijf het maatschappelijke en lokale draagvlak van het project (o.a. toets lokaal bestuur…).
(max. 150 woorden)
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Bespreek eventuele voorstudies in het kader van de projectdefiniëring. (max. 100 woorden)

Er werd reeds uitgebreid gekeken naar de mogelijkheden en voorbeelden van modulaire
bouwsystemen ihkv Dynamisch Bouwen. Er werd beroep gedaan op een studie van de stad Gent
vanuit het landschap en de context waarbij de bodemcondities en logistiek mee in kaart werd
gebracht. De samenvatting van deze voorstudies in verschillende 'schillen' is te vinden in bijlage.
Permacultuur principes werden aangehaald voor het bepalen van de ins & outs zoals te vinden in
bijlage.

Bespreek de geplande financiering (budgettering, prijs per m2, mogelijke subsidie of andere
geldstromen…) (max. 100 woorden)
een totaalbudget van 1.200.000 euro wordt gefaseerd aangesproken. Hiervan komt 100.000 euro
rechtstreeks uit de reserves van de organisatie. 150.000 euro renteloze lening van Socrowd. 500.000
euro werd aangevraagd voor investering in infrastuctuur voor kunstenwerkplaatsen (Vlaamse
Gemeenschap FoCi). Het resterende bedrag zal voorzien worden door een hypothecaire lening.
Gesprekken met verschillende banken zijn lopende. De aflossing van kapitaal gebeurt door de
werking van Timelab en de verhuring van 100M2 atelierruimte. Wanneer we dit laatste vergelijken
met de huidige werking zien we een budget voor huur en lasten per jaar van 26.000 euro dat zou
kunnen besteed worden aan de aflossing, samen met de opbrengsten van de verhuring van 5 ateliers
aan 500 euro/maand of 30.000 euro. De volledige cashflow tabel vindt u in bijlage.

Geef U visie op de toekomstige exploitatie en eventuele en nodige geldstromen die een gezonde
continue werking moeten toelaten (max. 150 woorden)

Het grootste deel van de infrastructuur wordt gebruikt voor de werking van Timelab. Gezien deze
werking structureel gesubisidieerd wordt onder het kunstendecreet en vanuit het
Stedenfondsconvenant met de Stad Gent is een zekere inkomsten hier (voorwaardelijk) gegarandeerd
voor wat betreft de inhoudelijke werking. Momenteel zien we in de jaarrekeningen dat de organisatie
voldoende eigen middelen genereert om de vaste kosten aan infrastructuur en 1 VTE te voorzien. 4
VTE's en de inhoudelijk toewijsbare kosten komen uit hogergenoemde subsidies. Daarnaast
verwachten we dat de eigen inkomsten uit tijdelijke verhuring en diensten verbonden aan verhuring
zullen stijgen. Hiermee bedoelen we verhuring voor evenementen waarbij Timelab een presentatie en
workshops voorzien. De doelgroep hier zijn bedrijven, overheden, werkgroepen, dienstverleners. De
vaste verhuring van 3 ateliers in de huidige werking zullen naar 5 gaan in de nieuwe infrastructuur
met een vaste inkomst van 30.000 euro per jaar. (zie cashflow in bijlage)
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Bespreek de technische haalbaarheid of eventueel voorziene technische knelpunten (max. 250
woorden)
Door de harde sanering 10 jaar geleden en de ophoging is er een natuurlijke omgeving ontstaan die
erg drassig is en waar een intensieve rietbegroeiing te vinden is. De drainage van deze grond zal
bijgevolg een eerste knelpunt kunnen zijn waarbij ingegrepen wordt in de natuurlijke begroeiing. In
de voorbereidende fase zullen experimenten met natuurlijke drainage en phytosanering plaatsvinden
die indien mogelijk ook in de definitieve infrastructuur verwerkt worden. We denken aan de huidige
rietaanplanting, maar ook aan mais, wilgen en mos. Zowel restmaterialen/vezels die voordien als
remidierend gebruikt werden kunnen verwerkt worden als bouwmateriaal in bijvoorbeeld
composieten, maar ook circulaire systemen voor zuivering kunnen behouden blijven. Het bouwen op
palen waarbij de beplanting haar werk kan blijven doen genieten de voorkeur maar zijn te
onderzoeken.
Daarnaast is belangrijkste onderzoeksvraag: Hoe het concept van de flexibele structuur zich zal
passen in enerzijds het huidige wetgevende kader en anderzijds in de economische realiteit. M.a.w. in
hoeverre blijft een gefaseerde aanpak duurzaam, economisch en ecologisch efficiënt en waar ligt hier
het kantelpunt? Hoe wordt energie gedecentraliseerd of net centraal voorzien? Hoe kunnen we tot een
energie efficiënte situatie komen wanneer we niet van een solide volume met isolerende schil
vertrekken? Het antwoord zit in efficiënte systemen en slimme schakelingen. En dit zou geen
pilootproject zijn mocht het antwoord op die vraag reeds bestaan. Wel kijken we naar verschillende
(internationale) voorbeelden die voor inspiratie kunnen zorgen. We weten dat een duidelijk
omschrijven onderzoeksmethodologie zal moeten helpen in het maken van keuzes waarbij niet het
concept en niet de haalbaarheid in gedrang komt.

Bespreek hoe u de verdere timing tot concrete realisatie plant en verwacht (max. 150 woorden)
Juni 2016 : ondertekening van de erfpachtregeling
juli 2016 : start experiment en informatie op de site zelf gecombineerd met het onderzoek en de
ontwerpfase
feb 2017 : aanvraag bouwvergunning en verdere acties op de site zelf gaande van remediërende
begroeiing tot experimenten met tijdelijke constructies en circulaire energie.
mei 2017 : start voorbereiding site
juni tot dec 2017: bouwfasen en intrek van Timelab in de nieuwe infrastructuur
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E. Een pilootproject wordt ontwikkeld binnen een overlegstructuur. De initiatiefnemer
en zijn partners moeten bereid zijn om het project te ontwikkelen binnen een dergelijk
overleg en actief deelnemen aan de coproductie.
Voeg daarom hieronder (of in bijlage) de motivatie en interesse-verklaring en procesbereidheid
van alle partners toe en geeft aan dat alle partners bereid zijn tot de realisatie van het project.
(max. 300 woorden)
1/ Hier verwijzen we ook naar de erfpachtregeling van SOGent in bijlage
2/ VUB als deskundige in:
·
(Co-)creatie van toekomstscenario’s na een analyse van de kritische onzekerheden van
Timelab. Deze scenario’s vormen samen een toekomstbestendig kader voor het ontwerpend
onderzoek, visieontwikkeling alsook de latere uitvoering en gebouwbeheer.
·
Ondersteuning van het ontwerpend onderzoek aan de hand van kwalitatieve criteria voor
Design for Change. Deze ondersteuning betreft zowel aspecten op omgevings-, gebouw- als
materiaalniveau.
·
Ontwerpmonitoring en bijhorend advies op basis van verkennende financiële en ecologische
levenscyclus analyses. Deze garanderen een haalbare en gerichte toepassing van Design for Change
met een aantoonbare bijdragen aan een circulaire economie.
3/ Thomas Lommée als ontwerper en conceptvisualisatie (ref. autarkytecture http://blog.openstructures.net/pages/os-autarkytecture)
4/ Wannes Wylin : deskundige energie

Overige opmerkingen (max. 150 woorden)
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Verklaring
Voeg hieronder de handtekeningen toe van alle partners.
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Bijlagen
Voeg hierna de nodige bijlagen toe. Beperkt u daarbij bij voorkeur tot de noodzakelijke
bijlagen zoals
•
•
•
•

interesse-verklaring en procesbereidheid,
engagementsbrieven van lokale besturen,
overzichtskaarten van grondeigendommen,
gewestplan/RUP

Bijlage nummer
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Omschrijving

