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 “OPEN CALL FOR IDEAS”: WAT IS DIT?

“Open Call for ideas” is een wedstrijd georganiseerd door het Agentschap van 
de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en zijn 14 partners, met als doel concrete 
inrichtingsvoorstellen uit te werken binnen het Blauwe Park, een netwerk van zachte 
ruimtelijke verbindingen die de mensen in contact brengen met het water en de natuur.

Het organisatiecomité stelt studenten voor om kleine projecten in te dienen om 3 sites 
van het Blauwe Park van de Eurometropool op te waarderen. 
“Ecologie” en “solidariteit” moeten hierbij centraal staan. De projecten moeten 
financieel haalbaar zijn en op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. 
De wedstrijd vloeit voort uit de dynamiek van de Summerschools m.b.t. de corridors 
(2016), de fijnmazige netwerken (capillairen) (2017) en de ondergrondse waterbekkens 
(2017) in het Blauwe Park, onder leiding van Paola Viganò en haar team: Chiara 
Cavalieri, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Michael Stas, Studio Paola 
Viganò. 

VOOR WIE?

“Open Call for ideas” is bedoeld voor alle studenten die een opleiding volgen binnen 
de disciplines stedenbouw of architectuur. 
Deze studenten moeten tijdens het academiejaar 2018-2019 ingeschreven zijn bij een 
instelling voor hoger onderwijs die deze disciplines aanbiedt.
Er wordt de studenten gevraagd zich in te schrijven in groep (3 leden), bij voorkeur 
met een multidisciplinaire samenstelling.

www.hetblauwepark.eu



OVER WELKE 3 SITES GAAT HET?
 
“Open Call for ideas” ging van start met een projectoproep die in de 3 deelregio’s van de Eu-
rometropool werd gelanceerd op 22.03.2019 tijdens Wereldwaterdag, publiek moment van 
het Blauwe Park. Het organisatiecomité selecteerde 1 site per deelregio. Voor elke site gel-
den ecologische specificiteiten, maar ook voorwaarden en vereisten van de lokale overheid 
die de kandidaten moeten naleven. 

De 3 geselecteerde sites zijn:
• Reutelbeek in Geluwe (Vlaanderen – LEIEDAL)
• De zone van Léaucourt en Obigies in Pecq (Wallonië – IDETA / CREL)
• Het stroomgebied van de Libaude in Les Weppes (Frankrijk – MEL)

De kandidaten moeten na hun inschrijving één van de 3 sites kiezen. Voor en na 
hun inschrijving zullen hen documenten worden bezorgd met een beschrijving van de 
sites, het Blauwe Park en de Eurometropool.

WANNEER?

 “Open Call for ideas” wordt gelanceerd op 1 juli 2019. Vanaf die datum kunnen de 
studenten zich inschrijven op de website van het Blauwe Park en hebben ze tot 10 
september 2019 om 23u59 de tijd om hun projecten in te dienen. Opgelet! De uiterste 
datum voor inschrijving is 15 augustus 2019 om 23u59.

WANNEER WORDEN DE RESULTATEN BEKENDGEMAAKT?

Midden oktober 2019 zal een jury bijeenkomen in het kader van “Open Call for ideas”. De 
resultaten van de wedstrijd worden bekendgemaakt tijdens de “Kortrijk Creativity Week” in 
Kortrijk, een initiatief van Designregio Kortrijk, van 23 tem 27 oktober 2019. Er worden drie 
projecten geselecteerd als laureaat (één per deelregio) en onder hen zal één grote winnaar 
gekozen worden. De voorstellen van de kandidaten worden door de organisatoren geprint 
en tijdens deze week tentoongesteld. De winnende projecten worden ook tentoongesteld 
op Wereldwaterdag op 22 maart 2020.
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DE DRIE SITES

Reutelbeek, Geluwe

De Reutelbeek is een kleine waterloop in de gemeente Geluwe (deelgemeente 
van Wervik). De beek loopt van west naar oost door de gemeente en doorkruist 
verschillende soorten ruimtes. De beek is publieke eigendom, de oeverstroken 
hebben een wisselend statuut, soms publiek, soms privaat. In de buurt van de beek 
zijn verschillende ontwikkelingen gaande. Vooral aan de noord-oostzijde van het dorp 
zijn vragen lopende voor private woonprojecten. Deze projecten zullen een verdere 
druk leggen op de (schaarse) open ruimte die in het dorp aanwezig is en veranderen 
het dorpse karakter van Geluwe.

Voor de wedstrijd wordt geen specifieke site naar voor geschoven maar wel de totaliteit 
van het dorp. Het voorstel mag zich beperken tot 1 specifieke plaats maar er kan 
evenzeer gedacht worden een reeks van ingrepen over de volledige lengte van de 
beek. Wel beperken de voorstellen zich tot kleinschalige ingrepen. Grote structurele 
ingrepen, zoals het openwerken van de beek aan de achterzijde van de kerk, vallen 
buiten de scoop van de opgave.
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Inrichting van het drasland van Léaucourt

Ecologie is vandaag de dag een prioritaire hefboom om duurzame ontwikkeling te 
stimuleren, en de burgers zijn zich daar steeds meer bewust van. Op het grondgebied 
van de gemeente Pecq bevinden zich het moerasgebied van Léaucourt en het 
drasland Hazard, twee sites van groot biologisch belang (SGIB) die zijn opgenomen 
in de Natura 2000-locatie BE32002 “Vallée de l’Escaut en aval de Tournai”.

De projectoproep heeft betrekking op 2 inrichtingen op de site van het drasland van 
Léaucourt:
De eerste inrichting betreft een uitbreiding van het Maison de Léaucourt die zich 
perfect integreert in de natuurlijke omgeving van het drasland.
De tweede inrichting betreft de bouw van een brug voor zachte mobiliteit over de 
Schelde ter hoogte van het dorp Esquelmes. Bezoekers van het Maison de Léaucourt 
krijgen zo de gelegenheid om de tweede dode arm en het dorpje Esquelmes te 
bereiken.

Stroomgebied van de Libaude, Weppes, Frankrijk

De Libaude en zijn zijrivieren liggen in een overwegend landelijk en agrarisch 
stroomgebied.
Dit stroomgebied omvat de gemeenten La Bassée, Salomé, Hantay, Sainghin-en-
Weppes, Fournes-en-Weppes, Wicres, Herlies, Illies en Marquillies.  
De afvoerrivieren van het stroomgebied zijn de St-Martin en de Flot de Wingles 
stroomafwaarts, die uitmonden in het Deûle-kanaal.

De verwachtingen betreffende het stroomgebied van de Libaude hebben betrekking 
op een betere integratie van de waterlopen in hun omgeving, ten dienste van de 
leefomgeving van de omwonenden en de MEL.

Contact : Catherine Christiaens,
catherine.christiaens@eurometropolis.eu
+32 56 23 11 04
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