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OO  37  

03 

  
  
  

SELECTIEBESLISSING bij de Open Oproep: aanvraag tot  

deelneming editie 37 | 2019, projectgebonden selectie m.b.t. het project 03: 

Volledige studieopdracht voor de herbestemming en restauratie van het 

historische stadhuis van Leuven.   

 
  

1 GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE PROCEDURE  
  

1.1 De open oproep bij aanvraag tot deelneming 37/2019 werd uitgeschreven op 22/01/2019 door de  

Vlaamse Overheid, voor wie optreedt de Vlaams Bouwmeester, Havenlaan 88 bus 20 te 1000 

Brussel.  

  

1.2 AARD VAN DE OPDRACHT  

  Overheidsopdrachten, diensten: landschapsarchitectuur, diensten van stedenbouw en 

bouwkundige diensten - CPC indeling categorie 12  

  

1.3 SELECTIE  

De oproep tot aanvraag tot deelneming om op een lijst van geselecteerde kandidaten te worden 

opgenomen voor uitvoering van diensten inzake landschapsarchitectuur, stedenbouw en 

bouwkunde, gebeurt op grond van artikel 38, § 1, 1°, b) van de wet inzake overheidsopdrachten van 

17 juni 2016.  

  

1.4 BEKENDMAKING  

 Aankondigingsbericht  

 Verzending van de aankondiging naar het Publicatieblad van de Europese Unie: 22/01/2019.  

  

Publicatiedatum  

  Open Oproep 37 werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 24/01/2019 

onder nummer 2019/S 017-036100.  

    

  Een infobrochure met per project foto’s van de locatie, de timing, het maximale projectbudget en de 

toegestane honorariumvork is gedurende de periode van aanvraag tot deelneming, toegankelijk op 

www.vlaamsbouwmeester.be.  
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1.5 LIMIETDATUM EN LIMIETUUR VOOR  DE INDIENING VAN DE AANVRAGEN TOT 
DEELNEMING  

  De kandidaten12 dienden uiterlijk op 24/02/2019 om 23.00 uur hun aanvraag tot deelneming in te 

dienen ten aanzien van de Vlaams Bouwmeester, te 1000 Brussel.  

   

2  OVERZICHT VAN DE AANVRAGEN TOT DEELNEMING  
  

2.1  UITSLAG VAN DE INDIENING VAN DE AANVRAGEN TOT DEELNEMING   

    

Totaal ontvangen aanvragen tot deelneming Open Oproep 37: 341  

Volgende aanvragen tot deelneming werden niet opgenomen in de lijst van aanvragen tot deelneming:  

- TV A Practice., mlzd voor projecten 3704 en 3705 wegens het ontbreken van het UEA van bureau 

mlzd,  

- TV Bassinet Turquin Paysage, uapS Anne Mie Depuydt & Erik Van Daele, VELD voor het project 3708 

wegens het ontbreken van het UEA van bureau Bassinet Turquin Paysage,   

- Bureau Berger & Berger voor het project 3705 wegens het ontbreken van het UEA,  

- TV CES N.V., Jaspers-Eyers Architects, Nieto Sobejano Madrid voor het project 3702 wegens het 

ontbreken van het UEA van bureau CES N.V.,  

- TV das Bauer Kabinett, Laboratorium voor Architektuur voor het project 3707 wegens het ontbreken 

van het UEA van bureau Laboratorium voor Architektuur,  

- Bureau Group A voor de projecten 3702 en 3705 wegens het ontbreken van het UEA,  

- Bureau MASA architects voor de projecten 3705 en 3706 wegens het ontbreken van het UEA,  

- TV Posad, Vakwerk architecten voor het project 3708 wegens het ontbreken van het UEA van bureau 

Vakwerk architecten,  

- TV Rademacher de Vries Architecten, VOGT Landscape Limited, Élise Van Thuyne voor het project 

3706 wegens het ontbreken van het UEA van bureau Élise Van Thuyne,  

- Bureau Tony Fretton Architects voor de projecten 3702, 3705, 3706, 3707, 3709 en 3710 wegens het 

ontbreken van het UEA  

  

Specifiek voor het project 3703 waren er 16 ontvankelijke aanvragen tot deelneming. De lijst van deze 

ontvankelijke kandidaturen die voor dit project aan de betreffende minimumeisen voldoen, wordt toegevoegd 

als bijlage.  

  
3 UITSLUITINGSGRONDEN EN KWALITATIEVE SELECTIE   
  

3.1 IN TE DIENEN DOCUMENTEN EN INLICHTINGEN  
  Alle op de lijst opgenomen kandidaten hebben de volgende documenten en inlichtingen verschaft:  

    

1 Documenten in het kader van de uitsluiting en selectie:   

- voor opdrachten vanaf de Europese drempel, een Uniform  Europees Aanbestedingsdocument 
(UEA).   

                                                           
1 Chronologisch overzicht van de gehanteerde terminologie:  
2 De kandidaat:  de ontwerper die zich kandidaat stelt conform de deelnemingsvoorwaarden, voor één of 

meerdere projecten die via de procedure 'Open Oproep'  aangekondigd werden.  
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- voor opdrachten onder de Europese drempel: een impliciete verklaring op erewoord   

2 Motivatienota   

3 Een portfolio van de kandidaten aan de selectiecriteria   

4 De drie relevante referenties per project  

5 Voor architectuuropdrachten: inschrijving op de lijst van de beroepsorde van architecten (of een 

gelijkaardige beroepsvereniging in de Europese Unie),…  

  

3.2 CONTROLE VAN DE UITSLUITINGSGRONDEN EN SELECTIE   
  

3.2.1 Controle UEA   

Voor de volgende inschrijvers werd vastgesteld op basis van het UEA dat er geen 

uitsluitingsgronden van toepassing zijn (of dat zij aanvaardbare corrigerende maatregelen doen 

gelden): allen 

  

Bij de volgende inschrijvers werd vastgesteld dat op basis van het UEA er een uitsluitingsgrond 

van toepassing is, zonder dat zij aanvaardbare corrigerende maatregelen doen gelden: geen 

  

3.2.2 Fiscale schulden  

Bij volgende inschrijvers werden geen fiscale schulden vastgesteld die tot uitsluiting 

leiden: allen 

De offertes van deze inschrijvers komen bijgevolg voor verdere beoordeling in 

aanmerking.   

  

Bij volgende inschrijvers werden fiscale schulden vastgesteld die tot uitsluiting leiden: /  

Volgende inschrijvers hebben deze schulden tijdig geregulariseerd en komen voor verdere 

beoordeling in aanmerking: geen 

  

Volgende inschrijvers hebben deze schulden niet tijdig geregulariseerd en komen bijgevolg niet 

voor verdere beoordeling in aanmerking: geen  

  

3.2.3 Sociale schulden  

Bij volgende inschrijvers werden geen sociale schulden vastgesteld die tot uitsluiting 

leiden: allen 

De offertes van deze inschrijvers komen bijgevolg voor verdere beoordeling in 

aanmerking.   

  

Bij volgende inschrijvers werden sociale schulden vastgesteld die tot uitsluiting leiden: /  

Volgende inschrijvers hebben deze schulden tijdig geregulariseerd en komen voor verdere 

beoordeling in aanmerking: geen 

  

Volgende inschrijvers hebben deze schulden niet tijdig geregulariseerd en komen bijgevolg niet 

voor verdere beoordeling in aanmerking: geen 
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4 PROJECTGEBONDEN SELECTIE:  
4.1 DE PARTIJEN EN HUN VERTEGENWOORDIGING  

4.1.1 De opdrachtgever:  

De stad Leuven, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie 

optreedt de heer Mohamed Ridouani, burgemeester. De opdrachtgever machtigt de bevoegde 

ambtenaren Piet Forger, Steven Dusoleil en Dries Capelle, of hun plaatsvervangers, om telkens 

samen als leidend ambtenaar in zijn plaats op te treden. 

Deze partij, hierna ‘opdrachtgever’ genoemd, heeft volgend administratief adres: Professor Van 

Overstraetenplein 1, 3000 Leuven.  

  
4.1.2 De Vlaams bouwmeester, Leo Van Broeck, voorzitter van de selectiecommissie, met als 

administratief adres:  Havenlaan 80 bus 10 te 1000 Brussel. 

   

4.2 SELECTIECRITERIA     

  Selectie van minimaal drie ontwerpers met het oog op uitnodiging tot indiening van een offerte. Aan 

de hand van de ingediende documenten worden volgende selectiecriteria onderzocht en getoetst 

aan de ambities van de opdrachtgever:  

  

Geschiktheid om beroepsactiviteit uit te oefenen  

Voor architectuuropdrachten moeten de kandidaten de inschrijving op de lijst van de beroepsorde 

van architecten (of een gelijkaardige beroepsvereniging in de Europese Unie) aantonen.  

    

Technische en beroepsbekwaamheid  

Voor de restauratieve werken aan het monument wil de opdrachtgever een beroep doen op de 

erfgoedpremies hoger dan 50%, volgens de bijzondere procedure of een onderzoekspremie van 

de Vlaamse overheid. Hiervoor dient voldaan te worden aan het Besluit van de Vlaamse Regering 

betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.  

  

Concreet betekent dit dat de kandidaat-inschrijvers in hun portfolio hun deskundigheid voor dit 

bijzondere erfgoedproject moeten aantonen aan de hand van minstens de elementen uit artikel 

11.5.2. van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 met betrekking tot kwaliteit: 

De technische en beroepsbekwaamheid worden aan de hand van onderstaande selectiecriteria 

getoetst:   

 1 de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de specifieke projectopdracht 

(met vermelding van het gedeelte van de opdracht dat de ontwerpers of uitvoerder minstens in eigen 

beheer zal uitvoeren), 

 2 de vakbekwaamheid (met relevante studie- en beroepskwalificaties), 

 3 de relevante ervaring.  

 

  

4.3 DE SELECTIE  
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De selectie van de ontwerpers vond plaats in het Atelier van de Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-

59, 1000 Brussel op 10/05/2019  

De opdrachtgever, vertegenwoordigd door:   

- Steven Dusoleil, directeur communicatie en stadsmarketing   

- Karolien Hellemans, afdelingshoofd stadsmarketing 

- Liesbet Veroeveren, afdelingshoofd studiedienst gebouwen 

- Rebecca Gysen, diensthoofd erfgoed en archief 

- Joke Buijs, adviseur monumentenbeleid 

- Mieke Vander Cammen, architect 

- Katrien Deckers, architect monumentenzorg 

- Lesja Vandensande, projectcoördinator 
 

De Vlaams Bouwmeester, vertegenwoordigd door:   

- Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester   

- Anne Malliet, team Vlaams Bouwmeester  

 

   selecteerde op advies van de Vlaams en Brusselse Bouwmeesters volgende ontwerpers:  

 

1. Tijdelijke Vereniging 88888, aNNo architecten, Atelier Arne Deruyter (Dalta bvba), FELT 

architectuur & design, ndvr 

Contact: Dhr Stijn Cools, ir. Architect, Forelstraat 55b, 9000 Gent, 093294698, 0496806982, 

hello@annoarchitecten.be 

 

2. Tijdelijke Vereniging Architectenbureau Bressers bvba, B-bis architecten 

Contact: Architectenbureau Bressers bvba, Dhr Peter de Smet, Kasteellaan 479/001, 9000 Gent, 

09 225 94 54, peter.de.smet@bressers.be 

 

3. Tijdelijke Vereniging Bovenbouw Architecten, Callebaut Architecten 

Contact: Dhr Dirk Somers, Lange Klarenstraat 8, 2000 Antwerpen, 032303484, 0032476859685, 

dirk@bovenbouw.be 

 

4. Bureau noAarchitecten 

Contact: Mevr. An Fonteyne, Foppensstraat  16, 1070 Brussel, 02 503 43 82, 

vennoten@noAarchitecten.net 

    

4.4  MOTIVERING  

Voor de geselecteerden geldt dat hun kwaliteiten conform de gehanteerde selectiecriteria aansluiten 

bij de verwachtingen en uitgangspunten van de opdrachtgever vervat in de projectdefinitie. Omwille 

van de volgende redenen beantwoorden de volgende ontwerpers in het licht van de selectiecriteria 

het meest aan de verwachtingen en uitgangspunten van de opdrachtgever:  

  

1 TV 88888, aNNo architecten, Atelier Arne Deruyter (Dalta bvba), FELT arch & design, ndrv
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1 De algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht. 

Deze tijdelijke vereniging omvat vijf bureaus in een relatief jonge multidsiciplinair team:  Stijn Cools & Sofie 

De Ridder (aNNo), Jasper Stevens & Karel Verstraeten (FELT), Arne Deruyter (Atelier Arne Deruyter, Dalta), 

Karel Bursens & Jeroen Verrecht (88888) en Tim De Vos & Maarten Desmet (Endeavour) willen voor deze 

opgave samenwerken. In dit team, waarvan verschillende teamleden reeds eerder hebben samengewerkt, 

zijn naast andere zowel de expertise ontwerp en architectuur als de expertise conservatie en restauratie 

aanwezig en het voldoet daarmee aan de gevraagde erfgoedexpertise voor deze opdracht. De TV heeft de 

intentie om samen te werken met studiebureau Ingenium voor technieken, EPB en duurzaamheidscheck, 

met studiebureau Scala (Leuven) voor akoestiek, met studiebureau BAS (Leuven) voor stabiliteit ism 

Triconsult en met studiebureau Probam voor het projectmanagement in het studieteam. 

 

Ze zijn gemotiveerd om door deze herbestemming “de uitstraling van Leuven als levendige, innovatieve en 

duurzame stad” te versterken. Volgens dit team situeert het antwoord op de ontwerpambities zich op het 

snijvlak van de bestaande architectuur met nieuwe coherente (kleine) interventies op vlak van interieur, 

decoratie, scenografie en installatiekunst. Ze zien deze ook “geworteld in een participatieve stadsdialoog”. 

Het team wenst het stadspaleis “om te vormen naar een burgerambassade van de Leuvenaar in de wereld”. 

Ze willen de doelstelling om een breed publiek te bereiken, koppelen aan de vraag naar een betere 

infrastructuur voor ontvangst en stedelijke dienstverlening. Het gaat er volgens hen erom te onderzoeken 

hoe een slimme zonering en een herdenken van de ontsluiting samen een nieuwe routing kunnen maken, 

waarbij nieuwe verticale circulatiekernen (met lift) een absolute must zijn. Ze vinden het evident de prachtige 

wandelzalen en de Gotische zaal multi-inzetbaar te maken en menen dat de heraanleg van het Vrijthof -

misschien als een met glas overdekte binnenruimte- enkele van deze uitdagingen kan tackelen. Ze verwijzen 

in hun korte projectgebonden reflectie naar het boek van Mark Pimlott ‘The Public Interior as idea and 

Project’, waarin ze daardoor het stadhuis van Leuven herkennen als een “paleis”. Het bezit immers 

monumentale ruimtes: een hal, een trap, een sequens van grote ruimtes die als ‘representative’, ‘iconic’, of 

zelfs ‘fantastic’ kunnen omschreven worden. Onder de ‘paleizen’ zijn er ‘machtspaleizen’, zoals stadhuizen 

en parlementen, zijn er paleizen die dienen als stedelijke infrastructuur, zoals stations en musea, en er zijn 

‘volkspaleizen’. Deze laatste hebben een interessante eigenschap dat ze niet-gedetermineerde ruimte 

bezitten, die het publiek aanzet tot engagement, tot zomaar binnenwandelen, tot zich herkennen tot toe-

eigening. Het ontwerpteam is van mening dat het opsporen en detecteren van deze marge voor toe-eigening 

binnen het historische machtspaleis het imposante en overweldigende gebouw kan ‘reconfigureren’. Ze 

verwijzen daarvoor naar de restauratie van het Castelvecchio in Vernona, door architect Carlo Scarpa in 

1964. Met deze ambitie en de multidisciplinariteit van dit team kan men van hen een waardevolle en 

holistische inzending verwachten waarbij ze de herbestemming niet alleen functioneel en qua erfgoed 

onderzoeken, maar ook naar een nieuwe betekenis en toe-eigening door de Leuvenaar om van het 

‘machtspaleis’ ook een ‘volkspaleis’ te maken. 

 

2 De vakbekwaamheid. 

aNNo architecten is een Gents ontwerpbureau (gestart in 2007) met specifieke focus op het 

architectuurontwerp binnen de niche restauratie en renovatie van waardevolle historische gebouwen en 

monumenten. aNNo onderscheidt zich van andere restauratiebureaus door de ontwerpopgave en het 

ontwerpend onderzoek binnen het historisch kader als belangrijke onderzoeksinstrument te hanteren. 
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De vennoten Stijn Cools, ir. architect (KULeuven) en Sofie De Ridder, ir. architect (UGENT), zijn beide MS 

in conservation of monuments & sites van het internationaal befaamde Raymond Lemaire International 

Centre for Conservation in Leuven. Stijn Cools (aNNo) is lid van de Gecoro Leuven, doceert momenteel het 

ontwerpatelier ‘vernieuwbouw’ en begeleidt het thesisatelier ‘duurzame innovatieve vernieuwbouw’ binnen 

de architectuuropleiding aan de KULeuven.  

FELT architectuur & design werd in 2014 opgericht door Jasper Stevens en Karel Verstraeten. De 

samenwerking kwam tot stand na de Interieur Award behaald op de Biënnale in Kortrijk. In hetzelfde jaar 

wonnen ze een Open Oproep voor de bouw van een lagere school in Kortemark. In 2015 won FELT 

wedstrijden voor scenografieën in het MAS en Museum M, en werd het bureau geselecteerd om deel uit te 

maken van de architectenpool van AG Vespa. Jasper Stevens (1985) studeerde als ir. architect aan de 

universiteit van Gent en aan de Universidad Politecnica in Valencia. Hij werkte voor Wiel Arets in Amsterdam 

en 360 architecten in Gent. Sinds 2012 werkt hij als zelfstandig architect en vormgever. In 2014 behaalde 

hij een Postgraduaat in Productdesign aan de Universiteit van Leuven. Karel Verstraeten (1985) studeerde 

als ir. architect aan de universiteit van Gent. Hij werkte onder andere als projectarchitect voor 51N4E in 

Brussel, werd in 2010 geselecteerd voor de Meesterproef van de Vlaams Bouwmeester. FELT werkte 

onlangs succesvol aan de scenografie voor Museum M. 

In Atelier Arne Deruyter, BA Landschaps- en tuinarchitectuur (KASK), worden praktische kennis en passie 

voor landschappen en tuinen organisch verbonden tot ontwerpen van fijnzinnige tuinen tot plannen voor 

landschapsarchitectuur op grote schaal. In alle opgaven is het uitgangspunt een sterke ecologische 

betrokkenheid bij onze natuurlijke omgeving. Ook bij stedelijke ontwerpen is het landschap steeds de 

onderlegger waardoor een leesbare publieke ruimte ontstaat. 

88888 is het duo Karel Burssens (1984) en Jeroen Verrecht (1984), beide ir. architect afgestudeerd aan de 

KULeuven). Zij delen een interesse in ruimte en uiten die in een praktijk van installatiekunst, scenografie en 

architectuur. De praktijk werkt aan internationale projecten in de werelden van musea, mode, hedendaagse 

dans en architectuur. Hun expertise groeide zowel op conceptueel als uitvoerend vlak. In projecten wordt 

een onderzoek naar de ervaring en het gebruik van ruimte opgezet. De ruimtelijke en inhoudelijke context 

speelt een cruciale, bepalende rol. 88888 gaat bewust en onbewust op zoek naar vraagstellingen die binnen 

een specifieke context gesteld worden. Deze vraagstellingen worden rechtstreeks of onrechtstreeks 

aangereikt door opdrachtgevers of zelf geïnitieerd. Vanuit een persoonlijke, geladen lezing van de context 

wordt een antwoord opgebouwd. 88888 is goed gekend met de Leuvense kunstscene (o.a. installatiekunst 

Festival van Horst). 

Endeavour wordt geleid door de vennoten Maarten Desmet, architect (Sint Lucas), Dr. in de architectuur (TU 

Delft), Tim Devos, ir. architect (KULeuven), MS Human Settlements (RLICC) Dr. in de aard- en 

omgevingswetenschappen (KULeuven). Het is een bureau van sociaal bewogen stedelijke professionals dat 

werkt aan de ontwikkeling van duurzame en inclusieve steden en heeft als dusdanig ervaring et 

participatietrajecten. Endeavour wil de leefkwaliteit in steden op een democratische manier vergroten en 

ruimte meer divers maken. Die ruimte, en duurzame verandering, kan enkel tot stand komen vanuit een 

gedeeld leerproces en vereist nieuwe samenwerkingsverbanden. Dat kan je volgens hen niet zomaar 

‘opleveren’, maar bouw je samen op. Daarom werkt Endeavour steeds vanuit lokale kennis om verandering 

tot stand te brengen, waarbij elk project wordt gezien als leertraject. Endeavour was betrokken bij het project 

Speelweefsel Leuven in co-creatie met de Leuvense jeugd. 

 

3 De relevante ervaring. 
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Relevante referenties zijn: 

- de herbestemming van het Provinciaal Hof in Brugge tot informatie- en inspiratiecentrum voor de provincie, 

realisatie door Felt en aNNo, 

- de herbestemming van het Wintercircus tot multifunctioneel stadsgebouw in Gent, nog in uitvoering, studie 

door  aNNo ism Kempe Thill architects, 

- het masterplan Museum Kasteel van Gaasbeek in Gaasbeek, wedstrijdontwerp door aNNo ism Bogdan & 

Van Broeck architects. 

 

 

2 TV Architectenbureau Bressers bvba, B-bis architecten  

 
    

1 De algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht. 

De tijdelijke vereniging Architectuurbureau Bressers uit Gent en B-bis architecten uit Antwerpen omvat met 

deze partners zowel de expertise ontwerp en architectuur als conservatie en restauratie en ze voldoet 

daarmee aan de gevraagde erfgoedexpertise voor deze opdracht. Bressers Architecten staat in voor 

architectuur, opmaak van beheersplan restauratie & erfgoed en omgeving. B-BIS Architecten staat in voor 

architectuur, inrichting en omgeving. De TV Bressers architecten en B-bis-architecten engageerde voor deze 

Open Oproep volgende ervaren onderaannemers: studiebureau Norbert Provoost bvba voor stabiliteit, 

studiebureau Boydens enginering voor speciale technieken en EPB en Exponanza voor de scenografie. 

Dit team ziet in deze opdracht de ideale aanleiding om alle noodzakelijke ingrepen aan het stadhuiscomplex 

van Leuven als één geheel te ontwerpen. De interventies dienen volgens hen steeds uit te gaan van de 

kwaliteit van de bestaande ruimtes en een maximaal behoud. Ze stellen dat ze niet op zoek zijn naar felle 

contrasten tussen nieuw en oud maar naar “een leesbare en coherente aanvulling, in dialoog met het 

historische kader, zowel bij architectuur, technieken en stabiliteit als het scenografisch concept.” In 

leegstaande of onderbenutte ruimtes van het complex zien ze mogelijkheden tot inbreiding van royale 

onthaalfuncties. Door de optimale integratie van de bestaande buitenruimte willen ze een nieuwe dialoog 

aangaan met het publiek domein en een uitnodigend karakter creëren die de toekomstige bezoeker 

begeleidt naar binnen. Een uitgekiende circulatie staat ten dienste van een flexibele toekomstige invulling 

en spreekt via een integrale toegankelijkheid een zo breed mogelijk publiek aan. 

Dit team wenst in te zetten op het ‘verbinden met het omringend stadsweefsel’. Ze willen onderzoeken waar 

en op welke manier het 15e-eeuwse stadhuis nieuwe en/of vernieuwde aansluitingen kan vinden met het 

bruisende stadscentrum van Leuven. Ze willen bekijken hoe onderbenutte ruimtes, die raken aan het publiek 

domein, kunnen geactiveerd worden zodat er een interactie op maaiveldniveau kan zijn. Het ontwerpteam 

wenst ook te onderzoeken hoe het Vrijthof, de voorplaats aan de Boekhandelstraat en de toegang tot het 

huidig politiekantoor mee kunnen helpen om die verbinding te realiseren. 

Ze willen ook inzetten op ‘verbinden van verleden en toekomst’. Om de levensduur van gebouwen te 

verlengen, moeten gebouwen flexibel gemaakt worden, zo menen ze, opdat ze in de tijd wijzigende noden 

en diverse toekomstscenario’s kunnen opvangen. De opmaak van een beheersplan maakt dit volgens hen 

concreet. Het kortetermijndenken is te overstijgen en een gefragmenteerde ontwerpaanpak is te vermijden. 

Zij streven bijgevolg naar een flexibel plan met respect voor de erfgoedwaarde. Communicatie en 

procesvoering vinden ze hierbij essentieel, waarmee ze hun inzet voor een participatief traject aangeven.  
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Met deze visie en teamsamenstelling kan men van dit team een ontwerp verwachten waarbij ze een betere 

verbinding met het publiek domein rond het stadhuis willen mogelijk maken, maar ook een lange termijnvisie 

ontwikkelen door een zo flexibel mogelijk concept te maken. 

3 De vakbekwaamheid. 

Het architectenbureau Bressers gaat terug tot een kunst- en restauratieatelier uit het begin van de vorige 

eeuw en heeft sinds de uitbouw van het architectenbureau door Adrien Bressers een gedegen expertise 

en specialisatie opgebouwd in de restauratie van waardevol historisch patrimonium. De stichter zette het 

bureau verder samen met Philippe Delva en Michel Hoste en later Paul Speeckaert, waarvan de laatsten 

het architectenbureau alleen voortzetten tot 1998. Sinds 2000 staat het bureau onder leiding van de 

architecten Philippe Depotter en Peter De Smet, beiden zaakvoerders, en bestaat het uit een 25-koppig 

multidisciplinair team van architecten, ingenieurs, interieurarchitecten, historici en designers. Met de 

restauratie van het stadhuis van Gent, de heropbouw en herbestemming van de Sint-Niklaaskerk te 

Westkapelle, de restauratie van de Sint-Baafskathedraal en het nieuw bezoekerscentrum Lam Gods in het 

kader van het Van Eyckjaar 2020 heeft Bressers enkele zeer uitdagende projecten in uitvoering steeds 

strevend naar een kwaliteitsvol en toekomstgericht resultaat voor het historisch erfgoed. 

Tien jaar na de start van B-architecten richtten Evert Crols, Dirk Engelen, Sven Grooten samen met 

Sebastiaan Leroy in november van 2007 B-bis architecten op. B-bis architecten ontwikkelt zich als 

ontwerpbureau dat zich toelegt op architectuurprojecten, interieuropdrachten en winkel- en meubelontwerp. 

B-bis architecten opereert sinds zijn oprichting als een zelfstandig kantoor maar nog steeds in sterke 

synergie met B-architecten. Vandaag is B-bis architecten een 10-koppig team van architecten en 

interieurarchitecten.  

De drie eerste vennoten Evert Crols, Dirk Engelen, Sven Grooten behaalden alle hun diploma van 

architecten in Antwerpen en vulden deze aan met een master in architectuur aan het Berlage Instituut, in 

Amsterdam, Nederland. Sebastiaan Leroy behaalde zijn diploma interieurarchitect eveneens in Antwerpen. 

B-architecten en B-bis architecten ziet zichzelf als een platform dat zoekt naar verrassende ruimtelijke 

oplossingen met levenskwaliteit en duurzaamheid als doel. Het zijn passionele ontwerpers en bedenkers 

van ruimtelijke oplossingen in de strijd om te bouwen aan een betere samenleving met de stad als focus. 

Dit maakt dat B meer is dan een groep ontwerpers van enkel gebouwen. Ze ontwerpen van deurklink tot 

stadswijk, zijn daarbij verfrissend en innoverend in hun aanpak en willen de grenzen van het vak verleggen. 

Hun werk werd veelvuldig gepubliceerd. Een verbeterde leefomgeving betekent voor hen een verdichte 

stedelijkheid, ontworpen met het oog op een optimale mix van beleving, concentratie, duurzaamheid, 

gelijkwaardigheid, kwaliteit, menselijke maat en technologie. Om dit doel te realiseren vertrouwen we in de 

kracht van het platform en vormen we slimme allianties met complementaire partners, waarmee een opgave 

nieuwsgierig bevragen, onderzoeken en verrassende oplossing uittesten. Hun ontwerpen zijn daardoor 

telkens uniek, maar pragmatisch met respect voor de traditie en oog voor de toekomst. 

 

4 De relevante ervaring. 

 

Relevante referenties zijn: 

- de restauratie en inrichting van enkele bijgebouwen van de Abdij van Averbode tot het belevingscentrum 

‘Het Moment’, één van de drie laureaten van de Onroerenderfgoedprijs 2018 voor B-architecten ism 

studiebureau Omgeving, 
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- de restauratie en renovatie van het Stadhuis van Gent door Bressers Architecten, 

- de restauratie van de Sint-Baafskathedraal in Gent en de studie voor de inrichting van een 

bezoekerscentrum voor het ‘Lam Gods’ door Bressers Architecten (realisatie gepland tegen het Van Eyck-

jaar 2020). 

   

 

3 TV Bovenbouw Architecten, Callebaut Architecten 

 
    

1 De algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht. 

De tijdelijke vereniging Bovenbouw Architecten uit Antwerpen en Callebaut Architecten uit Gent omvat met 

deze partners zowel de expertise ontwerp en architectuur als conservatie en restauratie en voldoet daarmee 

aan de gevraagde erfgoedexpertise voor deze opdracht. De TV Bovenbouw - Callebaut geeft aan te willen 

samenwerken met Triconsult voor de studie stabiliteit, met  RCR studiebureau voor de studie van de 

technieken en met Daidalos Peutz voor de duurzaamheid en akoestiek. 

Ze motiveren hun kandidatuur met de verwijzing naar de realisatie in de Leysstraat in Antwerpen, waar 

Bovenbouw drie historische panden, die achter één monumentale façade schuil gaan, met elkaar verbond 

met een interieurinrichting in een stijl die trouw is aan de eclectische architectuur van de gevel. In dezelfde 

taal van marmer, profilering en eclectische vormcombinaties onderzoekt dit project wat deze historische 

architectuurtaal vandaag nog kan betekenen, hoe het de in onbruik geraakte bovenverdiepingen boven 

winkelpanden kan herwaarderen. Het zijn interieurs die het gebouw op een opmerkelijke en soms speelse 

wijze versterken en actualiseren in wat het al was, die zijn eigenheid versterken en uitspelen. In een eerder 

ontwerp voor Open Oproep voor het Antwerpse stadhuis en voor de Rubenssite ging Bovenbouw verder op 

die architecturale zoektocht naar wat de historische architectuur van de renaissance en de barok aan taal 

kan bieden om de architectuur van vandaag mee vorm te geven. Hun fascinatie is verfrissend en 

vernieuwend en wil de aloude discussie over de ornamentiek en rijkheid of het gebrek eraan in de 

hedendaagse architectuurtaal actualiseren. 

Ze refereren ook naar hun winnend ontwerp voor de herbestemming van het Begijnhof in Hasselt, waarbij 

de kerkruïne hen aanzet tot nadenken over hoe je vandaag omgaat met restauratie. Bovenbouw houdt van 

een poëtische, associatieve omgang met dit thema. Ze hanteren een ‘mytho-poëtische manier van denken’ 

die probeert om zo veel mogelijk betekenislagen te raken. Bovenbouw en Callebaut delen een liefde voor 

restauratie en zien in hun gebundelde knowhow en ervaring een troef voor de herbestemming en renovatie 

van het historische stadhuis van Leuven. Bovenbouw geeft ook aan ervaring met participatietrajecten te 

hebben door het masterplan voor de Paterssite in Sint-Niklaas en door het project voor het 

communicatiecentrum in Dessel. 

Voor de opmaak van studieontwerpen technische uitrusting, veiligheidscoördinatie, EPB-verslaggeving, 

stabiliteit, technieken, lichtstudies, e.a. willen ze in de wedstrijdfase een beroep doen op vaste partners 

waarmee ze menen dat een vlotte samenwerking verzekerd is. 

Door de bijzondere invalshoek en referenties van dit team kan men een eigenzinnig concept verwachten dat 

niet de gebruikelijke afstand bewaart tussen het historische gebouw en de hedendaagse toevoegingen maar 

een nieuwe taal wil ontwikkelen om ermee te dialogeren. 
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2 De vakbekwaamheid. 

Dirk Somers (°1976) studeerde architectuur in Antwerpen en Milaan en behaalde het diploma Stedenbouw 

en Ruimtelijke ordening in Leuven. In 1999 wordt hij Jonge Vlaamse Ontwerper in het kader van de eerste 

Meesterproef van de Vlaams Bouwmeester. Van 2001-2011 leidt hij samen met Erik Wieërs het bureau 

Huiswerk Architecten. In 2011 richt hij Bovenbouw Architectuur op dat in het vakgebied zowel nationaal als 

internationaal erkenning geniet, getuige daarvan ook de lopende expo in het Vlaams Architectuur Instituut 

in de Singel in Antwerpen. Dirk Somers doceert sinds 2003 Architectonisch Ontwerpen aan de TU Delft en 

is sinds 2011 professor architectuurontwerp aan de Universiteit Gent. Occasioneel geeft hij thematische 

lezingen over onderwerpen als tektoniek, materialisatie of stedelijke architectuur. Het werk van Bovenbouw 

was al te zien op verschillende tentoonstellingen in Venetië, München, Mendrisio, Aken, Londen en 

Antwerpen. Het bureau Bovenbouw Architectuur is georganiseerd als twee teams van telkens 7 

getalenteerde en internationaal gerekruteerde medewerkers. Elk team wordt aangestuurd door 2 senior 

architecten die op regelmatige basis terugkoppelen naar de zaakvoerder. Per team zijn er meerdere 

projectarchitecten, die op hun beurt jongere collega's aansturen. 

Het bureau is op zoek naar de latente betekenissen van de architectuur en is daarbij actief in een 

wisselwerking tussen het concrete bouwen van en het beschouwen over architectuur. Dirk Somers neemt 

niet alleen de rol van de ontwerpende, bouwende architect op, maar ook deze van de reflectie en de  theorie 

van de architectuur. Hij is geïntrigeerd door noties als concept en context, eigentijdsheid en dagelijksheid, 

functie en constructie en elk gebouw, elk ontwerp wordt tegelijk een beschouwing over het bouwen en de 

architectuur. Hun concepten zijn geen uitwerking of concretisering van een theoretische visie, maar een 

resultaat van een sequens van zoeken, vinden, uittesten, nuanceren en onderbouwen, een gaandeweg 

ontstaan van architectuur, als een ‘momentum in een pensée en chantier’.  

Callebaut architecten wordt geleid door Ir.architect Wouter Callebaut en telt een 11-tal medewerkers en 

enkele bouwhistorici. Ze hebben een belangrijk portfolio opgebouwd met geslaagde restauratieprojecten. 

Ze focussen zich daarbij op de essentie van restauratie, het ontdoen van het overbodige en het terugbrengen 

van het oude 'cachet' en de authentieke sfeer met het oog op de nieuwe functie en op de latere toekomst. 

Zaakvoerder Wouter Callebaut behaalde in 2001 de Master Burg. Ir. – Architect aan Universiteit Gent, deed 

werkervaring op in binnen- en buitenland, was o.m. projectarchitect bij restauratiebureau Bressers om in 

2006 Callebaut-Architecten bvba op te richten, dat vandaag een 12-tal medewerkers telt. Callebaut-

Architecten ontwikkelde gaandeweg een rijke bagage van erfgoed- en restauratiekennis. Om hun specifieke 

vakkennis en ervaring doen heel wat architecten een beroep op hen, wanneer bij renovatie of 

herbestemming erfgoedwaarden in het geding zijn. Wouter Callebaut wordt tevens gevraagd voor lezingen 

en gastcolleges in universiteiten en voor erfgoedinstanties. 

 

3 De relevante ervaring. 

Relevante referenties zijn: 

- het Communicatiecentrum voor een Centrum van Oppervlakteberging van Categorie A-Afval in Dessel, 

project in realisatie, 

- de renovatie van drie 19de-eeuwse panden in het historisch waardevolle ensemble van de Leysstraat in 

Antwerpen, 

-  de restauratie Stadhuis in Diksmuide, door Callebaut Architecten ism met ONO architecten.   

 - de restauratie ‘huis van de vrije Schippers’ te Gent door Callebout 
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4 Bureau  noAarchitecten  

 
  

1 De algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht. 

noAarchitecten bezit de vereiste beroepskwalificaties en ervaring in het restaureren en herbestemmen van 

beschermde monumenten en waardevol historisch erfgoed, zoals uit de referenties en het portfolio blijkt. 

Door hun ruime ervaring verenigen ze in het bureau zowel de expertise ontwerp en architectuur, als deze 

voor conservatie en restauratie. Hun aanpak getuigt van een grote gevoeligheid en interesse in het omgaan 

met waardevol historisch erfgoed. noAarchitecten beantwoordt aan de eisen die gesteld worden in het 

erfgoeddecreet. Het bureau zal instaan voor het restauratieve deel van de opdracht en bezit hier de nodige 

deskundigheid voor. Het team stelt dat ze zich, in geval van selectie, zullen omringen met de noodzakelijke 

studiebureaus, o.a. voor de stabiliteit, de integratie van de technieken en de technische aspecten van 

duurzaamheid, bouwfysica, akoestiek en landschapsontwerp. De verschillende disciplines zullen ze van bij 

aanvang in het proces betrekken, zodat een geïntegreerd ontwerpproces tot stand kan komen. 

Het bureau motiveert zijn kandidatuur met hun voornemen voor een zorgvuldige aanpak en studie, wat 

volgens hen noodzakelijk is bij het ‘verder bouwen’ aan historische sites om ze open te stellen voor een 

breed publiek. Verhaallijnen uit verleden en heden komen volgens hen samen, zowel inhoudelijk als fysiek. 

Ze zien in het herbestemmen van het stadhuis te Leuven een veelheid aan kansen: “de beperkte politieke 

functie wordt vergroot tot publieke attractie; er komt ruimte om uit te wijden over het verleden, heden en 

toekomst van Leuven; het publiek en daarmee actieve waardering voor het gebouw wordt vergroot; de site 

krijgt een hedendaagse en toegankelijke uitstraling waarmee Leuven zich kan onderscheiden op het gebied 

van herbestemming”. Een goed evenwicht tussen al deze uitdagingen achten ze cruciaal waarbij ze 

vertrouwen op hun rijke ervaring met de uitbreiding van historische monumenten, het inrichten van 

stadhuizen en bijbehorende administratie, toeristische informatiepunten en museale belevingen. Ze zijn zeer 

gemotiveerd om deze ervaring in te zetten om mee na te denken over de toekomst van een van de meeste 

kenmerkende gebouwen van Leuven.  

“Incontournable” is het woord dat hen opvalt in de beschrijving om de positie van het stadhuis voor de stad 

en haar mensen en bezoekers te duiden. Incontournable is de uitgesproken gotische architectuur van het 

gebouw, zowel in zijn exterieur als in zijn interieur. Ze zien het als een geluk dat in de toekomst een zo groot 

mogelijk publiek hiervan zal kunnen genieten. Incontournable zien ze ook de link met hun project voor Het 

Steen in Antwerpen, dat vandaag in uitvoering is. Ook hier wordt één van de oudste gebouwen van de stad 

opengesteld voor publiek. Het krijgt zowel een praktische als recreatieve functie, voor zowel mensen van 

binnen als buiten Antwerpen. De functie van cruiseterminal maakt het letterlijk de toegangspoort tot de stad. 

De stadswinkel zal toeristen informeren over het heden en verleden van de stad Antwerpen en het publieke 

dakterras zal een uitzichtpunt vormen over de Schelde. Het bestaande gebouw wordt licht gerestaureerd en 

in de toekomst bezocht als belevingsparcours. 

Met deze ervaring en referenties kan men van dit bureau een kwaliteitsvolle inzending verwachten die recht 

doet aan het erfgoed en aan de verwachtingen van een publieke openstelling en die beide aspecten op een 

verfijnde wijze weet samen te voegen.   

 

2 De vakbekwaamheid. 

De vennoten van noAarchitecten zijn ingenieur architecten, de medewerkers zijn ofwel ingenieur architect 

of architect. De vennoten zijn gevraagde lesgevers in het domein van erfgoed. Aan de TUDelft gaven ze 
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lange tijd les in een studio die gericht is op herbestemming en publieke interieurs. An Fonteyne was, tot haar 

benoeming aan de ETH te Zürich, professor aan de UHasselt in de Master Adaptive Re-Use. noAarchitecten 

geeft geregeld conferenties en gastcolleges over het thema (oa recent in Luzern bij het symposium ‘Weiter-

Bauen Weiter-Denken’ en in STUK Leuven naar aanleiding van de Meesterproef Vlaanderen). 

Sinds de oprichting van noAarchitecten in 2000 heeft het bureau een belangrijke reputatie opgebouwd met 

de realisatie van enkele toonaangevende projecten, waarvan meerdere restauratie- en 

herbestemmingsprojecten met nationale en internationale prijzen werden bekroond. Een terugkerende 

appreciatie hierbij is de combinatie van respect voor het bestaande met de regenererende kracht van de 

nieuwe ingrepen. Het betreft niet louter een technische restauratie of herstel, maar ook een transformatie in 

functie van hedendaagse noden met het oog op een waardevolle continuïteit van het gebouw en de publieke 

plek. 

De projecten stadhuis Menen en ‘s Hertogenmolens in Aarschot zijn de beginprojecten waarmee ze 

bekendheid verwierven en die veelvuldig werden gepubliceerd in vakbladen. Het stadhuis werd 

genomineerd voor de prestigieuze Mies van der Rohe Prijs en ontving de vierjaarlijkse provinciale 

architectuurprijs West-Vlaanderen. ‘s Hertogenmolens heeft de internationale Europa Nostra Award voor 

behoud, restauratie en onderzoek van historische monumenten ontvangen en de provinciale 

architectuurprijs Vlaams-Brabant. 

Het bureau heeft daarnaast een omvangrijk portfolio van restauraties uitgevoerd aan beschermde 

monumenten, waaronder nog het stadhuis in Lo-Reninge, de Lakenhallen in Ieper, het Museum Plantin 

Moretus en Prentenkabinet in Antwerpen, maar ook van herbestemmingsprojecten aan niet beschermd 

waardevol historisch erfgoed zoals de oude gevangenis in Hasselt tot gebouw voor de Universiteit en het 

museum Texture in Kortijk. Philippe Vierin is tevens zaakvoerder van Vierin Architecten, een 

architectenkantoor dat is gespecialiseerd in restauraties. Een aantal langlopende opdrachten betreffen de 

restauratie van de Sint-Salvator Kathedraal en de Basiliek van het Heilig Bloed te Brugge.  

Momenteel werkt noAarchitecten onder meer aan de herinrichting van het Gruuthusemusem te Brugge, 

woningbouwprojecten in Brussel (800 woningen op de site Tour&Taxis) en Luzern in Zwitserland (100 

woningen) en aan de Cultuurpool Kanal in het voormalige Citroengebouw te Brussel (bouwbudget 125 mio 

euro). noAarchitecten is een team van ongeveer 25 mensen. Het bureau is verdeeld over twee locaties: een 

door hen verbouwde papierfabriek in het centrum van Brussel en een historische locatie in de Brugse 

binnenstad. Voor projecten met erfgoedwaarden bundelen Vierin- en noAarchitecten hun ervaring. 

 

3 De relevante ervaring. 

Relevante referenties zijn: 

- de renovatie van Het Steen in Antwerpen, project in uitvoering, 

- de renovatie van het Museum Plantin Moretus in Antwerpen, 

- de renovatie van het stadhuis in Menen. 

 

5  CONCLUSIE   
Op basis van voorgaande motieven, selecteert de opdrachtgever de in 4.3 voornoemde ontwerpers met 

oog op uitnodiging tot indiening van een offerte. 

  

  

Opgemaakt te Brussel, op 10/05/2019 Handtekeningen:   




