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Situering 
 
Het stadsbestuur van Waregem wenst op eigen initiatief een hedendaags kunstproject te integreren op het 
nieuwe Boekenplein. Om een passend kunstwerk met artistieke kwaliteiten te selecteren werd een 
selectieprocedure uitgewerkt en een selectiecommissie samengesteld. De hiernavolgende 
opdrachtformulering situeert de ruimtelijke context van deze plek en reikt inhoudelijke elementen aan die 
voor de stad Waregem als belangrijke ijkpunten gelden voor de selectie van een kunstenaar. 
 
 
1. OPDRACHTFORMULERING 
 
 
1.1. Ruimtelijke en inhoudelijke context  
 
Het Boekenplein maakt integraal deel uit van het project Zuidboulevard, dat in 2017 zorgde voor een 
grondige stadsvernieuwing in Waregem. Een nieuwe stadsbibliotheek, een wandelboulevard naar het 
stadscentrum, een ruime ondergrondse parking, commerciële ruimtes en appartementen blazen deze site 
nieuw leven in.  
 
Het stadskernvernieuwingsproject Zuidboulevard situeert zich op de hoek van de Holstraat en de Zuiderlaan, 
langs de nieuwe gebouwen van het Welzijnshuis tot aan de achterkant van het openlucht winkelcentrum Het 
Pand. Een nieuwe bibliotheek, op de hoek van de Holstraat en de Zuiderlaan, is de blikvanger. Door haar 
positie en laag volume creëert het gebouw via het Boekenplein een openheid naar het centrum toe. Een 40 
meter brede wandelboulevard ‘Zuiderpromenade’ genaamd, die de verbinding maakt van de bibliotheek naar 
Het Pand, vormt de nieuwe toegangspoort tot het stadscentrum en moet de beslotenheid van weleer 
wegwerken. 
 
Het project Zuidboulevard is een belangrijke stap geweest in de ontwikkeling van Waregem. Door de 
heraanleg werd een wandel- en winkellus gecreëerd die loopt van de kerk door de Holstraat tot aan de 
bibliotheek met Boekenplein, om vervolgens via een autovrije promenade aansluiting te vinden langs het 
park aan de stadionvijvers met Het Pand en cultuurcentrum De Schakel.  
 
Onder de wandelboulevard en het Boekenplein is een parking voorzien voor 400 wagens. Aan de 
Zuiderpromenade en rond de bibliotheek worden handelsactiviteiten en horeca voorzien met daarboven vier 
woonvolumes, goed voor een 72-tal appartementen.  
 
Het nieuwe kunstwerk wordt niet alleen gezien door de bibliotheekbezoekers en wandelaars op het 
Boekenplein, ook de omwonenden van het plein zullen neerkijken op het nieuwe kunstwerk. 
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KUNSTOPDRACHT BOEKENPLEIN  

OPDRACHTFORMULERING 



 
 
Ligging 
Waregem is een jonge stad en maakt deel uit van de sterk verstedelijkte en geïndustrialiseerde as Menen-
Kortrijk-Waregem. De stad is makkelijk bereikbaar door zijn uitstekende ligging aan de E17 en aan de 
spoorlijn Gent-Kortrijk. Waregem is met het spoor op minder dan 20’ bereikbaar vanuit Gent. 
 
De Zuiderpromenade is de nieuwe toegangspoort tot de stad en verbindt de nieuwe bibliotheek met 
Boekenplein, het cultuurcentrum De Schakel en het stadscentrum met elkaar. Door het parkeren 
ondergronds te brengen, ontstaat een betekenisvol publiek domein met ruimte voor groen, 
handelsactiviteiten, recreatie en evenementen. 
 
Met al deze kenmerken zou je de volledige omgeving kunnen omschrijven als een micro landschap waar 
zowel architecturale, culturele, recreatieve als natuurlijke elementen een samenhangend geheel vormen. 
 
De kunstopdracht houdt een artistieke ingreep in op het gedeelte van het Boekenplein dat zich vóór de 
bibliotheek bevindt, niet op het gedeelte dat uitgeeft op de Holstraat. Zie indicaties op bijgaand plan. 
 
 
Omgevingsfactoren & inhoudelijke elementen 
Tot de bepalende elementen van de omgeving van het Boekenplein hoort de hedendaagse architectuur van 
de nieuwe stadsbibliotheek (architectenduo Robbrecht & Daem en Goedefroo & Goedefroo). De nieuwe 
bibliotheek staat symbool voor kennis, cultuur, leesplezier, mediawijsheid en ontmoeting, in een heel open 
structuur.  
Het Boekenplein wordt omringd door residentiële woonblokken met handelsactiviteiten. Aanpalend ligt de 
wandelboulevard en gebouwen als het Welzijnshuis en het cultuurcentrum. De groene omgeving van de 
stadionvijvers sluiten aan op het projectgebied Zuidboulevard. 
 
Waregem is onderdeel van het Zuid-West-Vlaamse industriegebied. Waregem kan worden getypeerd als een 
relatief jonge, kleine stad met een dorpse gezelligheid. Waregem is gegroeid van gemeente naar stad in het 
jaar 2000 en die groei geeft de dynamiek aan van Waregem. In het strategisch beleidsplan gaat de stad uit 
van volgende missie: Waregem is een jonge, dynamische stad met een bovenlokale functie, waar zowel de 
Waregemnaar als de bezoeker zich goed moet voelen. Waregem wil zich profileren als een bruisende, 
zorgende, ondernemende en vooral leefbare stad waar het goed is om te wonen, te werken, te leven en 
waarvoor het bestuur de nodige initiatieven ontwikkelt.  
 
De Waregemnaar houdt van feesten en gezelligheid. Het ‘ons kent ons’-gevoel is duidelijk aanwezig. Grote 
evenementen op stadsniveau vertalen zich in gezelligheid, meefeesten,… met de Waregem Koerse Feesten 
op kop.  
Waregem wil zich naar buiten toe profileren als een jonge, dynamische stad waar aandacht is voor jonge, 
nieuwe cultuur en waar een open mentaliteit heerst. 
 
Contactpersoon:  
 
Cultuurbeleidscoördinator: Riet Gailliaerd 
Cultuurdienst Stad Waregem 
Gemeenteplein 2 – 8790 Waregem 
T: 056 62 12 56 
E: cultuur@waregem.be  
 
 
 
1.2 Aanknopingspunten voor de kunstopdracht 
 
Het aanknopingspunt voor een artistieke interventie ligt in een parallelle zoektocht waarbij een eigenzinnige 
analyse en reflectie op de inhoudelijke uitgangspunten enerzijds, en de ruimtelijke interpretatie van de site 
en zijn omgeving anderzijds, als verbindende krachten op een hedendaagse wijze verbeeld worden. 
 
De algemene contouren van de site, de bredere context van de inhoudelijke aanknopingspunten en het 
sociaal-maatschappelijke kader dat wordt aangereikt door de plaatselijke gemeenschap, creëren volgens ons 
voor een kunstenaar een boeiende vertrekbasis. Wij kijken uit naar het artistieke antwoord van een 
kunstenaar dat het midden houdt tussen een maatschappelijke dimensie en een fysische dimensie: een 
maatschappelijke dimensie waarbij een toegankelijke artistieke ingreep ingebed is in de socio-culturele 
context, en een autonome fysische dimensie waarbij het kunstwerk de ruimte determineert en op zichzelf 
en parallel aan de omgeving en de site betekenis genereert.  
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De grootste uitdaging van het project Zuidboulevard was ervoor te zorgen dat een zekere samenhang 
ontstaat tussen de verschillende gebouwen en functies en een duidelijke, goed leesbare structuur te 
creëren. Aan de kunstenaar wordt expliciet gevraagd om een artistieke visie te ontwikkelen met aandacht 
voor de ruimtelijke kwaliteit van de ruimere omgeving. Van de kunstenaar worden niet enkel uitspraken 
verwacht over de functie van het Boekenplein maar hij/zij kan ook een visie formuleren mbt de visuele 
ontsluiting van het plein. 
 
Het kunstwerk speelt enerzijds in op de identiteit van de jonge, dynamische en steeds groeiende stad die 
Waregem is en anderzijds op het specifieke karakter van de opdracht. Het publiek karakter van een 
openbaar plein bepaalt uiteraard in grote mate zowel materialiteit als inhoudelijk concept van het 
kunstwerk. Zo kan het kunstwerk een interactie met de mensen aangaan of die interactie uitlokken. 
 
 
1.3. Materiaalkeuze en uitvoering 
 
De artistieke ingreep dient naast de kwalitatieve vormgeving tevens te voldoen aan enkele technische 
vereisten. De kunstenaar is volledig vrij in de keuze van de materialen die hij/zij wil gebruiken maar het 
moet wel gaan om duurzame materialen die vandalismebestendig zijn.  
Daarnaast willen wij aandacht vragen voor het onderhoudsaspect. Hierbij kan best in de voorbereiding samen 
met de technische diensten bekeken worden wat er in de onderhoudswerken van de stadsdiensten mogelijk 
is. Vooral oog voor de technische gebruiksvriendelijkheid van het werk kunnen wij waarderen. 
 
Rekening houdend met het gegeven van een ondergrondse parking wordt het gewicht van het kunstwerk 
(inclusief eventuele sokkel) bepaald op max. 500 kg/m². Het Boekenplein ligt waterpas. Verankering van het 
kunstwerk in het tegeloppervlak is eveneens niet mogelijk.  
 
Het Boekenplein is voorzien van enkele openbare verlichtingspalen. Bijkomende verlichting of andere 
elektriciteitsvoorziening voor het kunstwerk is niet mogelijk. Watervoorziening is eveneens niet mogelijk.  
 
Bij de concrete plaatsing van het kunstwerk zal de Technische Dienst van het stadsbestuur actief worden 
betrokken.  
 
Voor verdere technische vragen (over locatie, materialen,…) kan de kunstenaar terecht bij: 
 
Ingenieur: Christoph Bauwens 
Technische dienst Waregem 
Gemeenteplein 2 – 8790 Waregem 
T: 056 62 12 75 
E: technischedienst@waregem.be  
 
 
1.4. Budget 
 
Voor de totale realisatie van dit kunstproject is een budget van maximum 60.000 euro incl btw voorzien 
(exclusief eventuele sokkel). Bij het artistiek basisconcept voegt de kunstenaar een concrete kostenraming. 
Voor het artistiek basisconcept is per kunstenaar een vergoeding voorzien van 1.500 euro incl btw. Er zullen 
maximum 3 kunstenaars uitgenodigd worden om een concept in te dienen. Deze vergoeding wordt voor de 
kunstenaar die definitief voor de opdracht geselecteerd wordt in het totaal budget ingeschreven als een 
voorschot op het definitieve honorarium. 
 
1.5. Planning – artistiek basisconcept 
 
Een artistiek basisconcept wordt verwacht eind november 2018. De geselecteerde kunstenaars dienen het 
basisconcept vooraf in waarna ze zullen worden uitgenodigd om dit zelf visueel aan de selectiecommissie te 
komen toelichten. Het artistiek basisconcept wordt discreet behandeld, enkel binnen de selectiecommissie. 
 
Bij de uitwerking van het artistiek basisconcept worden plaatsbezoeken als een vanzelfsprekendheid 
beschouwd. 
 
Het basisconcept is een uitgewerkt artistiek voorstel in tekst en beeld. Specificaties over afmetingen, 
gewicht, materiaalkeuze en consequenties naar onderhoud maken integraal deel uit van het voorstel. De 
kunstenaar doet ook uitspraken over de eventuele sokkel (omschrijving, materiaal, gewicht). Het max. 
gewicht van het kunstwerk (inclusief eventuele sokkel) is bepaald op 500 kg/m².  
Bij het artistiek basisconcept voegt de kunstenaar een gedetailleerd budget.   
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De geselecteerde kunstenaars worden uitgenodigd om hun artistiek voorstel toe te lichten in een gesprek 
met de selectiecommissie. Dit gebeurt aan de hand van het door hen gekozen medium (maquette, 3D, etc.). 
De presentatie moet een heel heldere en duidelijke visualisatie van het artistieke concept zijn. Bij de 
voorstelling wordt eveneens een kleursimulatie verwacht die de impact van het kunstwerk op het plein en de 
omgeving weergeeft.  
 
Als streefdatum voor de realisatie van het kunstwerk wordt maart/april 2019 vooropgesteld.  
 
1.6. Selectieprocedure 
Er wordt een open call georganiseerd waarbij er portfolio’s worden ingewacht. Leden van de 
selectiecommissie kunnen ook kunstenaars uitnodigen een portfolio in te dienen. Uit de portfolio’s kiest de 
selectiecommissie drie kunstenaars aan wie de opdracht wordt gegeven een uitgewerkt artistiek voorstel te 
doen. Hiervoor is per kunstenaar een vergoeding voorzien van 1.500 euro incl btw. Uit de 3 voorstellen kiest 
de selectiecommissie de definitieve selectie, deze wordt gemotiveerd en bekrachtigd in het selectieverslag. 
De selectiecommissie brengt een aankoopadvies uit aan het schepencollege. 
 

 


