
Wedstrijdreglement toekomstlab 

‘Innovatief loopparcours Stadspark’ 
Dit reglement legt de modaliteiten vast voor het toekomstlab ‘innovatief loopparcours Stadspark’ 

(wedstrijd) in district Antwerpen. 

 

Inleiding 

Het Stadspark is als park, ontworpen in de romantische landschapsstijl, uniek in de Antwerpse 

binnenstad. Als grootste groene long vervult het zowel op wijk- als stadsniveau een belangrijke rol. 

Het ontwerp van Friederich Eduard Keilig uit 1868 is herkenbaar en zeer goed bewaard. Omwille van 

haar grote historische en botanische waarde werd het park in 2010 dan ook beschermd als monument. 

Door de gewijzigde condities en veranderingen in het beheer is de Stadsparkvijver en de 

groenstructuur sterk gedegradeerd. De ambitie van het districts- en het stadsbestuur is om het 

Stadspark op te waarderen naar zijn waardevolle, oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend 

met de hedendaagse en maatschappelijke noden. Om dit te realiseren wordt een herwaarderingsplan 

opgemaakt dat stelselmatig gerealiseerd zal worden  door middel van deelprojecten. Het doel is om de 

buurtbewoner, parkbezoeker en de Antwerpenaar trots te maken op dit uniek stukje Antwerpen. 

 

Als enige groene long in de binnenstad wordt dit park vaak gebruikt door joggers. De loopomgeving is 

dus een hedendaagse belangrijke nood in het Stadspark. 

 

 
Figuur 1 heatmap Strava 

De beschikbare ruimte of lengte van de lus is echter beperkt. Het district Antwerpen wil de beleving 

van de lopers verrijken en extra innovatief stimuleren. Daarvoor is ze op zoek naar een concreet en 

innovatief idee. Het district Antwerpen voorziet een budget van maximaal 200.000 EUR incl. btw 

voor de uitvoering van het beste idee en het nodige onderhoud ervan voor een periode van 5 – 15 jaar. 

 

 

Artikel 1. Algemene voorwaarden 

De wedstrijd wordt georganiseerd door AG Digipolis Antwerpen, Generaal Armstrongweg 1, 2020 

Antwerpen (de organisator) in opdracht van de aanbestedende overheid district Antwerpen. Over het 

wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen enkele 

correspondentie (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken) gevoerd. Alle bijkomende 

mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle 

beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal. De organisator kan niet aansprakelijk worden 

gesteld als de wedstrijd of een deel ervan wordt gewijzigd, uitgesteld, ingekort of geannuleerd wegens 

overmacht en/of om redenen buiten haar wil. Druk-, spel-, zet- en/of andere fouten kunnen niet 

worden ingeroepen als grond voor schadevergoeding en/of welke verplichting dan ook van de 



organisator. De communicatie over deze wedstrijd verloopt via opdrachten.digipolis.be. Na afloop van 

de wedstrijd wordt een gunningsverslag gedeeld met de deelnemers en de winnaar.  

 

Artikel 2. Definitie concept 

Stel een innovatief idee met digitale touch voor en werk dit tekstueel en grafisch uit. Een fysieke of 

concrete uitwerking wordt in deze wedstrijd niet gevraagd. 

 

Artikel 3. Deelname 

Iedereen mag deelnemen, zowel ondernemingen, overheden als privé-personen. 

 

Het idee voldoet aan volgende criteria: 

 Op welke manier geeft het een extra meerwaarde voor de loper en daagt het de Antwerpenaar 

op een sportieve manier uit? 

- het geeft Antwerpen een innovatieve uitstraling; 

- het is iets waar mensen over spreken; 

- het heeft een digitale touch, maar is niet louter een app; 

- het is functioneel/nuttig voor burger, toerist, werknemer of omgeving; 

- het is gezien de beschermde statuut van het park bij voorkeur niet zichtbaar in het straatbeeld, 

en indien wel subtiel / esthetisch in te passen in de omgeving. Eventuele zichtbare onderdelen 

dienen harmonisch geïntegreerd te kunnen worden in het voorziene pallet aan parkmeubilair; 

- de voorstellen passen binnen de visie van het herwaarderingsplan (zie 

www.antwerpenmorgen.be/stadspark en 

https://www.antwerpenmorgen.be/files/download/26dd72e4-0e21-4ff7-b953-b70b2f7093fe);  

- indien het een fysieke component heeft moet het een lange termijn buiten kunnen staan 

(weerbestendig en vandalisme bestendig); 

- het kan worden bijgestuurd zodat het relevant/werkend/nuttig blijft voor een lange termijn (5-

15 jaar);  

- het is haalbaar om uit te voeren (feasibility). 

 

Het idee houdt rekening met volgende randvoorwaarden:  

- het is verzoenbaar met de historische context van het Stadspark (zie beschermd statuut); 

- het is niet aanstootgevend, discriminerend, gevaarlijk of overduidelijk vervuilend; 

- het is haalbaar om uit te voeren (feasibility) 

- het doel is het idee operationeel te hebben tegen eind 2023. Rekening houdende met 

besluitvormingsprocedures bij de aanbestedende overheid is er een termijn van maximaal 14 

maanden om het idee concreet uit te kunnen werken en te operationaliseren.  

- het idee mag geen afbreuk doen aan de ecologische waarde van het park, graven moet bv. 

zoveel mogelijk vermeden worden om schade aan boomwortels te voorkomen; 

- de ruimte voor sport en spel moet gevrijwaard blijven; 

- de ruimte voor evenementen moet gevrijwaard blijven; 

- de zichtassen in het park mogen niet verstoord worden;  

- het onderhoud van het park moet mogelijk blijven; 

- alles moet toegankelijk blijven voor brandweer en hulpdiensten; 

- laad- en losbewegingen voor horeca en evenementen moeten mogelijk blijven; 

- de bewegingsstromen mogen niet gehinderd worden: 

o looplijnen voetgangers 

o fietstrajecten 

o autoverkeer rondom het park. 

 

Een concept indienen 

Op 10 maart 2022 om 14u00 vindt er een digitale infosessie plaats. Deze aanwezigheid op deze 

infosessie is niet verplicht. Wens je deze graag bij te wonen, kan je via 

https://docs.google.com/forms/d/1rg0Bm8rW6PhGuITTNAX8xbnK-T5KHm48wOzUc6nn9B4 

inschrijven ten laatste op 8 maart 2022 voor 14u00. De regels worden overlopen en er is de 

mogelijkheid om vragen te stellen aan de aanwezigen (in het Nederlands of het Engels). Minstens 

http://www.antwerpenmorgen.be/stadspark
https://www.antwerpenmorgen.be/files/download/26dd72e4-0e21-4ff7-b953-b70b2f7093fe
https://docs.google.com/forms/d/1rg0Bm8rW6PhGuITTNAX8xbnK-T5KHm48wOzUc6nn9B4


iemand van het projectteam van het Stadspark, iemand van het district Antwerpen en iemand van het 

Chief Digital Officer (CDO)-team (innovatie) zijn aanwezig.  

 

Tegen 19 april 2022 uiterlijk om 14u00 moet het idee ingestuurd zijn via 

https://eloket.antwerpen.be/nl/aanvraag/toekomstlab-innovatief-loopparcours-stadspark . 
 

Een ingestuurd idee is geldig als volgende elementen aanwezig zijn: 

- formulier volledig ingevuld (inclusief samenvatting, diverse vragen, contactgegevens, etc.) 

- Visuele voorstelling/beeld van het idee 

 

In de vragen is eveneens ruimte voorzien voor optioneel extra informatie of toelichting. 

 

Er volgt geen verdere toelichting of 1-op-1 sessie na de inzending van het idee. De ingestuurde 

documenten en informatie moeten duidelijk zijn. 

 

Het concept is nieuw, er wordt met andere woorden iets voorgesteld dat specifiek is voor deze 

wedstrijd. Voortbouwen op ideeën of concepten die al eerder bestonden kan, zolang er een duidelijk 

aantoonbare evolutie is binnen het kader van de wedstrijd.  

 

De concepten worden voorgesteld in het Nederlands of het Engels. 

 

Niet toegelaten zijn ideeën die discriminatie of racisme in de hand werken, van politieke aard zijn, 

kwetsend of opzettelijk provocerend taalgebruik bevatten en/of illegale activiteiten faciliteren. 

 

Deelnamevoorwaarden 

Elke deelnemer mag meerdere ideeën indienen (met een maximum van 10 ideeën per deelnemer). Elk 

idee moet echter apart ingediend worden. Met zijn/haar deelname aanvaardt de deelnemer automatisch 

het wedstrijdreglement en elke andere beslissing die de organisator moet nemen. In het geval van 

misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor om, na een 

schriftelijke aanmaning, de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. 

De organisator is vrij om te beslissen of ze de ingediende ideeën later al dan niet effectief wil 

implementeren. Stel dat implementatie volgt, dan volgt een aparte aanbesteding. Een implementatie is 

dus geen onderdeel van deze wedstrijd. Bij exploitatie zal dit onder zijn/haar naam van de maker zijn, 

een naamsvermelding zal steeds worden gemaakt. De stad verwerft kosteloos een niet-exclusief 

gebruiksrecht op toekomstige exploitatie van ingediende ideeën.  

De auteur/deelnemer heeft geen recht op eender welke vorm van compensatie voor het gecreëerde idee 

of concept dat ingediend wordt; enkel de beste 3 winnaars krijgen een geldprijs toegewezen (zie artikel 

5). 

Ideeën die na de deadline ingediend worden, worden niet behandeld. 

Ideeën die niet volgens de voorwaarden ingediend worden en/of onvolledig zijn, worden niet 

behandeld. 

De deelnemer waarborgt de stad het rustige genot van de in licentie gegeven rechten en garandeert de 

stad in het bijzonder dat zijn/haar werk/idee geen enkele verwijzing of gelijkenis zal bevatten die de 

rechten van een derde zouden kunnen aantasten.  

De deelnemer vrijwaart de stad o.a. tegen alle vorderingen die door derden worden ingesteld m.b.t. de 

inhoud en de vorm van het werk/idee.  

 

Artikel 4. Wedstrijdverloop en stemprocedure 

De wedstrijd bestaat uit volgende delen: 

- een periode voorafgaand aan de deadline, waarin deelnemers ideeën kunnen insturen via 

https://eloket.antwerpen.be/nl/aanvraag/toekomstlab-innovatief-loopparcours-stadspark  
- een optionele infosessie voorafgaand aan de deadline 

- de jurering van de ingediende ideeën; 

- de toewijzing van de prijzenpot. 

 

https://eloket.antwerpen.be/nl/aanvraag/toekomstlab-innovatief-loopparcours-stadspark
https://eloket.antwerpen.be/nl/aanvraag/toekomstlab-innovatief-loopparcours-stadspark


Artikel 5. Beoordeling en Prijzen 

De jury kiest het voor haar beste concept en deze krijgt een eenmalige geldprijs. De eerst 

geselecteerde, de winnaar, krijgt €5.000 incl. btw, de tweede gerangschikte krijgt €3.000 incl. btw en 

de derde gerangschikte krijgt €2.000 inclusief btw. De overige ingestuurde concepten ontvangen geen 

geldprijs.  Er is dus een maximaal totaalbudget voorzien van €10.000 incl. btw voor prijzengeld.  

 

Alle ideeën worden beoordeeld, zoals hieronder beschreven, door een professionele jury. Juryleden 

mogen zelf geen idee indienen. Een gemiddelde van elk van de onderdelen van elk jurylid zal de 

uiteindelijke score geven. Het idee met het hoogste puntenaantal wint. Bij een eventueel ex aequo wint 

het idee dat het hoogst scoort op ‘concept’, bij een opnieuw ex aequo wint het eerst ingediende idee.  

Na de jurering wordt er niet gecommuniceerd over de deelpunten bij ‘concept’.  

 

Concept (90 punten) 

- het geeft een extra meerwaarde voor de loper en daagt de Antwerpenaar op een sportieve 

manier uit (20 punten); 

- het geeft Antwerpen een innovatieve uitstraling (20 punten); 

- het is iets waar mensen over spreken (5 punten); 

- het heeft een digitale touch, maar is niet louter een app (5 punten); 

- het is functioneel/nuttig voor burger, toerist, werknemer of omgeving (5 punten); 

- het is gezien de beschermde statuut van het park bij voorkeur niet zichtbaar in het straatbeeld, 

en indien wel subtiel / esthetisch in te passen in de omgeving (10 punten); 

- de voorstellen passen binnen de visie van het herwaarderingsplan (zie 

https://www.antwerpenmorgen.be/files/download/26dd72e4-0e21-4ff7-b953-b70b2f7093fe) 

(5 punten);  

- indien het een fysieke component heeft moet het een lange termijn buiten kunnen staan 

(weerbestendig en vandalisme bestendig) (10 punten); 

- het kan worden bijgestuurd zodat het relevant/werkend/nuttig blijft voor een lange termijn (5-

15 jaar) (5 punten);  

- het is een idee dat gerealiseerd kan worden (5 punten). 

 

Kost (10 punten) 

De inschrijver toont aan dat het idee gerealiseerd kan worden binnen het beschikbare budget van 

maximaal 200.000 EUR incl. btw. Dit budget bevat de investeringskost, eventuele studiekosten alsook 

de operationele kost en onderhoudskost voor een periode van 5 – 15 jaar. Indien de kost realistisch 

wordt geacht krijgt het idee 10 punten, indien het niet realistisch wordt geacht door de meerderheid 

van de juryleden, worden 0 punten toegekend. De meerwaarde van het project ten opzichte van het 

benodigde budget wordt daarbij in rekening genomen. 

 

Er wordt een gunningsverslag opgemaakt van deze wedstrijd. Na jurering wordt dit verslag per e-mail 

overgemaakt aan alle deelnemers die voor de deadline minstens één idee correct indienden. 

 

Enkel ideeën die voor de deadline correct indienen en die voldoen aan de deelnamevoorwaarden en 

randvoorwaarden komen in aanmerking om te winnen.  

 

Artikel 6. Privacy 

De informatie en persoonsgegevens die in deze oproep verzameld worden, zullen uitsluitend gebruikt 

worden voor intern gebruik in het kader van de oproep. De door de stad Antwerpen en Digipolis 

verkregen gegevens zullen niet aan derden worden overgemaakt. De organisator gebruikt deze 

gegevens voor de toekenning van de middelen en voor communicatie over het verdere verloop. Verder 

worden de gegevens behandeld zoals voorgeschreven door de Privacywet. 

De deelnemers hebben vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig verbetering en/of doorhaling 

van te vragen. Je kan zich voor de uitoefening van deze rechten wenden tot de infolijn van de stad 

Antwerpen op het telefoonnummer 03 22 11 333 of via het mailadres info@antwerpen.be. 

 

Bijlage: Informatie om in te vullen 

https://www.antwerpenmorgen.be/files/download/26dd72e4-0e21-4ff7-b953-b70b2f7093fe


Naast het insturen van een samenvatting (max 200 woorden), een beeld/visuele voorstelling en je 

contactgegevens moet je eveneens onderstaande vragen beantwoorden en insturen via het online 

formulier.  

 

 Op welke manier geeft het een extra meerwaarde voor de loper en daagt het de Antwerpenaar 

op een sportieve manier uit? 

 Op welke manier geeft je idee de Stad Antwerpen een innovatieve uitstraling? 

 Waarom zouden mensen over je idee praten, tot zelfs mensen uit het buitenland? 

 Hoe werkt de digitale component van het idee? 

 Beschrijf het nut of functie voor burger, toerist, werknemer en/of omgeving, etc. 

 Is het idee zichtbaar? Zo ja, hoe zie je de esthetische en subtiele inpassing in de omgeving?  

 Hoe past het idee binnen de visie van het herwaarderingsplan? 

 Hoe duurzaam (weers- en vandalismebestendig en relevant / werkend / nuttig voor lange 

termijn) is het idee? 

 Beschrijf waarom het idee ook nog relevant kan zijn binnen 5 tot 15 jaar. 

 Toon de haalbaarheid aan van je idee.  Dit kan bv. door middel van referenties. 

 Voldoet je idee aan de minimumeisen (zie randvoorwaarden artikel) (ja/nee; let op: niet 

voldoen aan minimale eisen is automatische uitsluiting) 

 Schat de kosten om het idee uit te voeren in praktijk. Dit kan een grove schatting zijn. We 

respecteren dat dit niet je domein is, maar maak een zo goed mogelijke schatting en leg de 

kosten en denkwijze hierbij uit. We kijken zowel naar de investeringskost (capex; het idee te 

ontwikkelen, incl. studiekosten); als naar het operationele/onderhoud (opex). In Euro, inclusief 

BTW. Geef daarbij aan hoelang het onderhoud is voorzien in het budget. 

 Schat in hoeveel tijd je nodig hebt om het idee uit te voeren als je vandaag een “go” krijgt. 

Hoe nauwkeuriger hoe beter, maar indien het niet je domein is, probeer zo goed mogelijk in te 

schatten en leg uit. Het doel is het idee operationeel te hebben tegen eind 2023. Rekening 

houdende met besluitvormingsprocedures bij de aanbestedende overheid is er maximaal 14 

maanden tijd. Geef de timing op in aantal maanden. 

 Zijn er nog extra technische specificaties die je wil meedelen (optioneel)? 

 Andere informatie die je wil delen (optioneel)? 

 

 


