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Proces Kwaliteit Budget Participatie





Voorbeeld projecten

Aalst  - Pier Kornel



Voorbeeld projecten

Antwerpen - Antwerp Tower



Voorbeeld projecten

Ottignies - Béton Lemaire  



Voorbeeld projecten

Vilvoorde - De Kruitfabriek



Tijdelijke publieke ruimte moet onvoorspelbaar, 
divers en veranderlijk zijn. 

Tijdelijke publieke ruimte kan en mag dus niet 
gevangen genomen worden in regels en wetten.

Tijdelijke publieke ruimte moet leefbaar zijn. 
Niet de auto's moeten de snelheid, het geluid 

en het uitzicht van de tijdelijke publieke ruimte 
bepalen. Wel mensen en de wegen die ze kiezen, 

de gesprekken die ze voeren, 
de muziek die ze maken, de pauzes 

die ze nemen, het spel dat ze spelen.

WAT IS 
TIJDELIJKE 

INVULLING?

“

”© David Shields (Los Angeles)



VILVOORDE – 4 Fonteinen







1 – Kruidtuin

2 – Woestijnvis

3 – Zenne 

4 – Kanaal

5 – ‘t Sas

6 – Schaarbeeklei 
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Betrokken partners

Samenlevingsopbouw Broek

Meedenken over zinvolle 
invulling TAB-project

Buurtfeest 
september 2018

Samenwerking rond verbinding 
loodstuin en TAB-project, door 
koppeling van 
fietsbehendigheidsparcours 
loodstuin en TAB-project. 
Eventueel workshops (bmx-
initiatie, bijenhotel maken, 
vogelverschrikker maken, …) 
binnen programmatie en 
eventueel locatie van 
ZenneLab. 

Workshops ism 
Regionaal Landschap 
Groene Corridor

Communicatie 
rond TAB-project 
via ZenneLab-krant



Betrokken partners

Leverancier - Wienerberger

Duurzaamheid van het materiaal

- Bij opbreken kan 90% van de klinkers 
herbruikt worden

- Hernieuwbare grondstof, lokale productie 
en lange levensduur

- Levensduur van minstens 125 jaar, waardoor 
kosten op lange termijn zeer laag zijn

- Vorstbestendig, slijtvast en bestand tegen 
strooizout en schadelijke stoffen

Gebakken 
straatsteen

Beton
straatsteen

Asfalt
(DAB, OAB, ZOAB)

Gemiddelde levensduur
bestratingssoort in jaren

125/250

50/100

5/12



Betrokken partners

Leverancier - Boomkwekerij Ebben

Duurzaamheid in beplanting “Bomen”

- Kies een kwaliteitsboom als plantmateriaal

- Kies een boom geschikt voor de omstandigheden 
op de standplaats 

- Kies een soort welke de potentie heeft om 
oud te worden

- Geef de boom een standplaats waarbij deze, 
ondergronds en bovengronds, voldoende 
ruimte heeft

- Zorg voor een vakkundige aanplant van de boom

- Zorg voor een beheer toegespitst op de boom



Betrokken partners

Leverancier - De Groene Fietser

Wilgenhut

- Aantrekkingspool voor omwonende 
en nieuwe bewoners

- Ontmoetingsplek



Betrokken partners

Andere leveranciers

Verplaatsbaar zitmeubilair

- Leverancier nog niet gekend



TIJDELIJKE 
INVULLING 

VAN PUBLIEKE 
RUIMTE

Proces

Ontwerp

Uitvoering

Beleving



Tijdelijke invulling  van publieke ruimte

Proces

1 januari

Start van 
het traject

15 januari

Programma
van eisen

17 januari

Start 
overleg 
met alle 

betrokken 
partners

26 januari

Schetsontwerp 
aanleveren

15 februari

Overleg met 
alle betrokken 

partners 
aangaande het 
schetsontwerp

20 februari

Final
ontwerp

2 maart

Budgetering
intern

20 maart

Bestelling
materialen

1 april

Levering
materialen

5 april

Start van
de werken

9 april

Einde van
de werken



Tijdelijke invulling  van publieke ruimte

Ontwerp
Basis



Tijdelijke invulling  van publieke ruimte

Ontwerp
Visie schema’s



Tijdelijke invulling  van publieke ruimte

Ontwerp
Voorontwerp



Tijdelijke invulling  van publieke ruimte

Ontwerp
Referentiebeelden



Tijdelijke invulling  van publieke ruimte

Ontwerp
Budget FTE’s

Opdrachtgever Matexi 10 mandagen

Aannemer 10 mandagen

Overlegmomenten 3 mandagen

Ontwerpbureau 2 mandagen

Leveranciers 2 mandagen

Extra’s 2 mandagen

TOTAAL +/- 30 MANDAGEN



Tijdelijke invulling  van publieke ruimte

Ontwerp
Budget EURO

Kost uitvoering € 15.000

Opdrachtgever € 5.000

Jaarlijkse kost voor beheer € 4.000

Ontwerpbureau € 3.000

Extra’s (Communicatiemateriaal) € 3.000

TOTAAL                                                  +/- € 30.000



Tijdelijke invulling  van publieke ruimte

Uitvoering 2018



Tijdelijke invulling  van publieke ruimte

Beleving 2019



Bedankt, vragen?


