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SELECTIEBESLISSING bij de Open Oproep tot 

kandidatuurstelling 35 | 2018, de projectgebonden selectie voor het project 05: 
de volledige studieopdracht voor de bouw van een nieuw vrijetijdscentrum te 

Zandhoven.  
 
 

1 GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE PROCEDURE 

   

1.1 De open oproep tot kandidatuurstelling 35 | 2018 werd uitgeschreven op 19 januari 2018 door de 

Vlaamse Overheid, voor wie optreedt de Vlaams Bouwmeester, Arenbergstraat 9 te 1000 Brussel. 

 

1.2 AARD VAN DE OPDRACHT 

 Overheidsopdrachten, diensten: landschapsarchitectuur, diensten van stedenbouw en bouwkundige 

diensten - CPC indeling categorie 12. 

 

1.3 GUNNINGSWIJZE 

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

opgenomen voor uitvoering van diensten inzake landschapsarchitectuur, stedenbouw en 

bouwkunde, gebeurt op grond van de prijsvraag volgens de artikels 2, 31° en 50 van de wet inzake 

overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (verder: Wet Overheidsopdrachten), de artikels 117 t.e.m. 123 

van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 18 april 2017 (verder: 

KB Plaatsing), de artikels 78 t.e.m. 82 van de Richtli jn 2014/24/EG van 26 februari 2014, gevolgd 

door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op grond van artikel 42, § 1, 5° van de 

wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016. 

 

1.4 BEKENDMAKING 

 Aankondigingsbericht 

 Verzending van de aankondiging naar het Publicatieblad van de Europese Unie: 19 januari 2018. 

 

 Publicatiedatum 

 Open Oproep 35 werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 26 januari 2018  

 onder nummer 2018/S 018-037802. 

 Open Oproep 35 werd gepubliceerd in het Bulletin op 24 januari 2018 onder nummer 2018-501998. 

 

OO 35 

05 
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 Een infobrochure met per project foto’s van de locatie, de timing, het maximale projectbudget en de 

toegestane honorariumvork is gedurende de periode van kandidatuurstelling, toegankelijk op 

www.vlaamsbouwmeester.be. 

 

1.5 UITERST TIJDSTIP EN PLAATS VAN DE INDIENING VAN DE KANDIDATUREN 

 De kandidaten1 dienden uiterlijk op 4 maart 2018 om 23:00 uur hun kandidatuur in te dienen ten 

aanzien van de Vlaams Bouwmeester, Havenlaan 88 bus 10 te 1000 Brussel.   

 

2 OVERZICHT VAN DE KANDIDATUREN 

 

2.1 UITSLAG VAN DE INDIENING VAN DE KANDIDATUREN 

 Volgende kandidaturen werden niet geldig bevonden en niet opgenomen in de lijst van 

kandidatuurstelling: 

- geen. 

 

2.2 Specifiek voor het project 3505 waren er 107 geldige kandidaturen. De lijst van de geldige 

kandidaturen die voor dit project aan de minimumeisen voldoen, wordt toegevoegd als bijlage . 

 

3 GESCHIKTHEID VAN DE KANDIDATEN 

 

3.1. DE UITSLUITINGSGRONDEN 

 Alle op de lijst opgenomen kandidaten hebben bij de digitale kandidaatstelling een verklaring 

afgelegd i.v.m. de omstandigheden vermeld in de artikels 61 t.e.m. 66 van het koninklijk besluit 

plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (de uitsluitingsgronden). 

 

3.2. IN TE DIENEN DOCUMENTEN EN INLICHTINGEN 

 Alle op de lijst opgenomen kandidaten hebben de volgende documenten en inlichtingen verschaft: 

  

 1 inlichtingen en gegevens m.b.t. bureaupresentatie zoals: bureausamenstelling, bureau-

uitrusting, opdrachtenportefeuille en de interne organisatie, 

 2 een portfolio van ontwerpen en realisaties (de projecten kunnen zowel realisaties zijn als  niet 

gerealiseerde ontwerpen), 

 3 de opgave van de projecten waarvoor men kandideert. 

 

3.3 DE MINIMUMEISEN 

                                                                 
1  Chronologisch overzicht van de gehanteerde terminologie: 

 1 De kandidaat: de ontwerper/ontwerpteam die zijn kandidatuur stelt conform de deelnemingsvoorwaarden, voor één of 

meerdere projecten die via de procedure 'Open Oproep'  aangekondigd werden. 
 2 De geldige kandidaat: de kandidaat die voldoet aan de minimumeisen en de uitsluit ingscriteria. 
 3 De geselecteerde de geldige kandidaat die geselecteerd wordt op basis van de selectiecriteria.  
 4 De inschrijver: de geselecteerde die een offertevoorstel indient. 

 5 De laureaat:  de inschrijver die door de jury op basis van de beoordelingscriteria, aangeduid wordt als laureaat. 
 6 De voorkeursbieder: de laureaat die op basis van de gunningscriteria het best geplaatst is en door de opdrachtgever uitgenodigd 

wordt voor verdere onderhandeling. 
 7 De opdrachtnemer: de voorkeursbieder aan wie de opdracht toegewezen wordt. 

http://www.vlaams/
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 De kandidaten dienen in hun kandidaatstelling aan te geven of zij zelf beschikken over de nodige 

gespecialiseerde technische expertise, of dat zij daarvoor gaan samenwerken met een studiebureau. 

Daarbij dienen de kandidaten dan wel uit te leggen hoe zij dit zien en met wie zij dan eventueel 

zouden werken (desgevallend onder de opgave van een lijst van studiebureaus waarmee 

samenwerking wordt overwogen).  

 

 Alle op de lijst opgenomen kandidaten hebben een portfolio met minimum 3 referentieopdrachten, al 

dan niet gelijkaardig, en in eigen naam, ingediend. 

 

 

4 PROJECTGEBONDEN SELECTIE: 

 Selectie van minimaal drie en maximaal zeven ontwerpers met het oog op deelname aan de beperkte 

ontwerpwedstrijd.  

 

4.1 DE PARTIJEN EN HUN VERTEGENWOORDIGING 

 

4.1.1 De opdrachtgever: 

 De gemeente Zandhoven, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, 

voor wie optreedt de heer Luc Van Hove, burgemeester, bijgestaan door mevrouw Annick Smeets, 

algemeen directeur. 

 Deze partij, hierna de opdrachtgever genoemd, kiest voor deze opdracht het volgende 

administratieve adres: Liersebaan 12 2240 Zandhoven. 

 

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

administratief adres Havenlaan 88 bus 10 te 1000 Brussel. 

 

4.2. DE SELECTIECRITERIA 

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

aan de ambities van de opdrachtgever: 

 1 de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht; 

 2 de vakbekwaamheid; 

 3 de relevante ervaring. 

 

4.3 DE SELECTIE 

 De selectie van de vier ontwerpers | ontwerpteams vond plaats in het Atelier Bouwmeester te Galerij 

Ravenstein 54-59 te 1000 Brussel op 19 april 2018. 

 De opdrachtgever, vertegenwoordigd door:  

 Luc Van Hove, burgemeester; 

 Rudy Willems, schepen van cultuur, openbare werken en senioren 

 Annick Smeets, algemeen directeur, 

 David Basstanie, diensthoofd technische dienst en openbare werken 

 , selecteerde op advies van de Vlaams bouwmeester volgende ontwerpers | ontwerpteams : 
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1 Tijdelijke Vereniging A PRACTICE, Boulevard du Midi 25/27, 1000 Brussel + MLZD, 

Mattenstrasse 81, 2503 Biel (Zwitserland); 

2 Tijdelijke vereniging Bob McMaster architecten, Nieuwevaart 118 bus 4, 9000 Gent + KRFT, 

Panamalaan 8d, 1019AZ Amsterdam; 

3 Cuypers & Q interprofessioneel architectenvennootschap, Bogaardestraat 10-12, 2000 

Antwerpen; 

4 Met zicht op zee architecten en ontwerpers, Congresstraat 42 bus 111, 2060 Antwerpen.  

 

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 | ontwerpteams in het licht van de 

selectiecriteria het meest aan de verwachtingen en uitgangspunten van de opdrachtgever: 

 

 1 Tijdelijke Vereniging A PRACTICE + MLZD 

  

 Selectiecriterium 1: de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de 

opdracht 

  

 In de motivatietekst bij de kandidatuurstelling tot deze opdracht stelt de ontwerper: 

 “Het is ons belangrijk om dit project in een globaal, innovatief en krachtig concept in te schrijven waar het 

geheel van de architecturale, landschaps-, technische en ecologische parameters aan hun maximum worden 

geduwd. 

Door zijn ligging, zijn vorm biedt de site een rijke variatie van ontwikkelingsmogelijkheden aan. 

Deze specifieke kenmerken zijn de parameters die de inschrijving van het project, zowel in de context als in zijn 

interne configuratie, zal bepalen.  

Meer dan een sterke identiteit voorstellen, moet het nieuwe vrijetijdscentrum en gemeentehuis verschillende 

gebruiksmogelijkheden aanbieden. 

De ruimten die uit deze zullen ontstaan, zijn de conceptie-instrumenten die, eveneens op hun eigen als de ene 

ten opzichte van de anderen, krachtig moeten zijn, een opvallend karakter en een vrijgevige relatie met het 

omringende landschap hebben. 

 We zullen een visie, die bewust is van het geboden kader zowel in haar functionaliteit als in de boodschap dat 

zij overbrengt, ontwikkelen.” 

 

 Uit de motivatie van het team blijkt tegelijkertijd de ambitie om in te zetten op een nieuwe identiteit 

en op een meervoudig inzetbaar gebouw zonder de relatie met de omgeving uit het oog te 

verliezen. 

 

 De jury is daarnaast gecharmeerd door het typerende materiaalgebruik van MLZD. Het materiaal is 

meestal sober en robuust, en wordt tegelijkertijd ingezet als een zachte textuur die opgaat in de 

omgeving alsof het er altijd al geweest zijn. De opdrachtgever is dan ook nieuwsgierig om te zien 

wat dit zou kunnen betekenen voor de identiteit van de dorpskern. 

 

 Selectiecriterium 2 : vakbekwaamheid 

A Practice is opgericht in 2011 door 2 partners, Cecile Chanvillard en Vincent Piroux.  
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A Practice is actief op veel terreinen. Dit blijkt uit het portfolio waarin een zeer breed pallet aan 

projecten wordt weergegeven. Het team heeft zowel ervaring met publieke ruimte, scholenbouw, 

huisvesting en scenografisch werk. Hun werk wordt getypeerd door eenvoud en subtiliteit waarbij 

de bestaande context primeert. Hun werk gaat uit van een praktijkgerichte aanpak met bijzondere 

aandacht voor materiaalkeuze en expressiviteit van bouwelementen. 

Hun werk werd al meermaals gepubliceerd in A+. 

 

MLZD werd opgericht in Biel in 1997 en vertegenwoordigt een veelzijdig architectencollectief. Het 

bureau kan terugblikken op een ruim aantal eerste prijzen in internationale wedstrijden en een groot 

oeuvre aan gebouwde projecten. 

 

Volgens de Zwitserse architectuurtraditie maakt MLZD architects eerder krachtige, sobere 

architectuur en trachten zij met hun ingrepen de totaliteit van de site een nieuwe dynamiek te geven 

zonder gebrek aan respect voor het bestaande. 

 

 Selectiecriterium 3: relevante ervaring 

 Als referentieprojecten verwijst het team naar: 

A Practice: 

 Herinrichting cultureel centrum De Scheut, Schaarbeek: het programma omvat een 

toneelzaal (100 zitplaatsen), kantoren, tentoonstellingsruimte, technische ruimtes; behalve 

een antwoord op de energieverwachtingen, wordt het CC een plaats van herkenning in de 

wijk door de nadruk die de geperforeerde en lichtgevende bekleding legt op het ‘open’ 

karakter van het gebouw. 

 Herinrichting cultureel centrum, Doornik: het programma omvat toneelzalen (400 zitplaatsen) 

kantoren, kleedkamers, gemeentelijke bibliotheek, tentoonstellingsruimten en werkplaatsen; 

de ingreep is niet enkel een energetische en technische opwaardering, ze onderlijnt en 

ondersteunt ook de programmatische en architecturale kwaliteiten van de plaats volgens drie 

principes: (1) een nieuwe ruimtelijke organisatie en een vereniging van de verschillende 

activiteiten, (2) een flexibele inzetbaarheid van de ruimtes, (3) de optimalisatie en de 

vereenvoudiging van de connecties tussen de verschillende functies. 

 

MLZD: 

 Janus Stadtmuseum, Rapperswil: een nieuwe publieke ruimte wordt gecreëerd door de 

toevoeging aan het bestaande gebouw; de historische gevel blijft onaangetast, terwijl aan de 

andere zijde een hedendaags volume wordt toegevoegd. 

 Titan erweiterung historischer museum, Bern: uitbreiding van een bestaand museum met 

robuuste, sobere materialisering die zorgt voor een nieuwe centraliteit. 

 

 

 2 Tijdelijke Vereniging Bob McMaster architecten + KRFT 

  

 Selectiecriterium 1: de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de 

opdracht 
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 In de motivatietekst bij de kandidatuurstelling tot deze opdracht stelt de ontwerper:  

“Een elegante statige lindeboom, een dorpspomp, een oorlogsstandbeeld, brasserieterrassen, … : 

een romantisch beeld van hoe het typische Vlaamse dorpsplein er op zijn meest pittoresk uitziet. 

Voorb ij de nostalgie willen we ook bekijken welke strategische kernversterkende rol dit plein en 

haar voorzieningen vandaag kunnen spelen. De verschillende gebruikers en vormen van gebruik 

vereisen een goed begrip van hoe publieke interieurs werken. Hoe kunnen plekken zich eigen 

gemaakt worden? Hoe zorg je voor voldoende flexib iliteit in gebruik, zodat niet alles ontworpen 

hoeft te zijn, maar het gebouw nieuwe, onbedachte vormen van gebruik toelaat. Een zorgvuldig 

inpassing in de omgeving, zowel ruimtelijk als sociaal, met een grote lokale betrokkenheid en een 

sensitieve cultuurhistorische context, is een vertrouwde opgave die we beheersen: een warme 

huiskamer voor de verschillende dorpsbewoners, met een voldoende sterke nieuwe identiteit en 

toch ongeforceerd aanwezig. We kijken ernaar uit.” 

 

 De jury is geïnteresseerd in het principe van de warme huiskamer dat de ontwerpers beschrijven in  

hun motivatie en zijn benieuwd hoe die ruimtelijk vertaald zal worden. Daarnaast vermelden de 

ontwerpers dat ze streven naar een gebouw waarin niet alles ontworpen is, maar een gebouw dat 

nog niet gekende vormen van gebruik kan toelaten. De opdrachtgever w ilt deze vorm van 

flexibiliteit graag ruimtelijk verbeeld zien.   

 

 Selectiecriterium 2: vakbekwaamheid 

 Bob McMaster is een architectenteam dat actief is vanuit Gent en Brussel en ontwerpopdrachten 

uitoefent op verschillende schaalniveaus. Het bureau is actief sinds 2007. Met voorafgaande 

ervaringen in enkele prestigieuze en complexe erfgoed- en openbare projecten, bieden zij een 

breed inzetbare expertise die ze vandaag combineren met een gedreven procesbereidheid met alle 

partijen.  

 

Sarah McMaster (°1979) is ir.-architect en zaakvoerder en heeft als oprichter van het bureau in de 

beginjaren alle projecten van ontwerp tot uitvoering zelf geleid. Sarah geeft ook sinds 2008 les aan 

de UGent, vakgroep ‘Architectuur en Stedenbouw’.  

Bob De Wispelaere (°1980) is ir.-architect, studiegenoot van Sarah McMaster en sinds eind 2015 

medezaakvoerder. Voordien had Bob als enkele jaren achter de rug als projectmedewerker bij 

51N4E, waar hij aan enkele sleutelprojecten (TID toren, C-mine, …) werkte. Tot recent was hij als 

vennoot bij SumProject, een grote multidisciplinaire groep, verantwoordelijk voor het realiseren van 

verschillende prestigieuze opdrachten (restauratie Boekentoren, nieuwbouw school MIRAS, …) Als 

zaakvoerder bij Bob McMaster architecten verenigt hij een gedegen en brede kennis van ontwerp- 

en uitvoeringspraktijk. Met ervaring aan erg complexe en diverse opgaves weet hij doorheen 

ontwerp en realisatie steeds de essentie te bewaken en uit te diepen. 

 

KRFT is een Amsterdams architectenbureau, dat sinds hun start in 2008 al bouwend een unieke 

positie vond in de jonge architectuurwereld in Nederland. 

 

Oscar Vos (1979) is afgestudeerd aan de TU Delft in 2005. Na in Stuttgart bij Behnisch & Behnisch 

te hebben gewerkt, deed hij significante werkervaring op als projectarchitect bij Merkx + Girod, 
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waar hij werkte aan het nieuwe Stadhuis Rotterdam en de Hermitage Amsterdam. In 2008 startte 

hij met Thomas Dieben het bureau ‘de nieuwe generatie’, dat in 2015 evolueerde tot krft. Oscar 

geeft periodiek les aan de TU Delft en is een bestuurslid van de Bond Nederlandse Architecten, 

waarin hij zich vooral bezig houdt met de positie van de architect in het huidige werkveld. 

Thomas Dieben (1980) behaalde zijn titel cum laude aan de TU Delft bij Tony Fretton en Mark 

Pimlott in 2005. Na een korte studieperiode aan Ecole La Villette werkte hij bij Ateliers Jean Nouvel 

in Parijs. Bij terugkomst in Nederland deed hij verdere ervaring op bij Claus en Kaan Amsterdam, 

waar hij onder andere werkte aan het nieuwe centrumplan van Evry in Parijs. 

Hiernaast geeft hij periodiek les aan de TU Delft en Academie van Architectuur in Amsterdam en is 

actief betrokken bij het jonge internationale architectennetwerk New Generations. 

 

De focus binnen het bureau ligt sterk op ontwerpend onderzoek in ruimte en materiaal. Ze werken 

veel met fysieke modellen in de studio. Dit onderzoek doen ze graag met partners: kunstenaars, 

producenten, ambachtslieden en grafici. Ze proberen zo dicht mogelijk bij het ambacht van 

architectuur te blijven, werkend in de realiteit, met nieuwe of hernieuwde tools. Het ontwerp volgt 

altijd uit een extreme sensitiviteit voor context en opdrachtgever.  

 

Beide bureaus kennen elkaar al meer dan 10 jaar, sinds een studieperiode in Parijs , en hebben 

intensief contact gehouden.  

Het team zal zich laten bijstaan door: 

 UTIL, voor de stabiliteit 

 RCR, voor de technieken 

 Daidalos Peutz voor de bouwfysica/akoestiek 

 

Hiermee wordt een multidisciplinair team voorgesteld dat alle aspecten die bij deze opdracht komen 

kijken, kan aanpakken. 

 

 Selectiecriterium 3: relevante ervaring 

 Als referentieprojecten wordt verwezen naar: 

KRFT 

 Singer Laren, Laren: theater, foyer en beeldentuin; de opgave was het verbinden van 4 losse 

functies tot één culturele regionale huiskamer; het theatervolume, dat altijd secundair was aan 

het museum, wordt nu het uithangbord van het complex en laat zich aan beide gevels zien; 

met het nieuwe theater wordt niet alleen een nieuwe zaal toegevoegd, maar wordt de publieke 

foyer als centrale entree voor het gehele complex ingezet; van hieruit kan het museum, de tuin 

en het theater bezocht worden, grotendeels vrij toegankelijk. 

Bob McMaster 

 MIRAS centrum voor volwassenenonderwijs, Kortrijk (als projectleider voor 51N4E): het 

publiek gebouw wordt ingezet op het stedelijk plein te activeren; het gebouw is een compositie 

van 3 scharnierende volumes dat aansluiting zoekt met de omgeving en fungeert als tribune en 

foyer voor het voorliggende evenementenplein. 

 Woonerf pachthof Hertoginnendal, Moorsel-Tervuren: dit project betreft de ontwikkeling van 

een woonerf zonder de beeldwaarde van het erfgoed teniet te doen én met aandacht voor 

collectief gebruik. 
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 3 Cuypers & Q interprofess ioneel architectenvennootschap 

  

 Selectiecriterium 1: de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de 

opdracht 

 

 In de motivatietekst bij de kandidatuurstelling tot deze opdracht stelt de ontwerper: 

 “De invulling van de hedendaagse noden in het centrum van de dorpskern is een mooie uitdaging 

om het dorpsgezicht enerzijds te bewaren en anderzijds op te waarderen en aan te vullen. De 

cluster van functies vraagt naar een betrokken traject met gebruikers om te komen tot een duidelijk 

leesbare site met een heldere logistiek. Die uitdaging willen we graag aangaan. We verwijzen naar 

enkele van onze referenties: het recent uitgebreide gemeentehuis/bibliotheek in Nijlen, 

Sportcentrum Lokeren (OO1416) en muziekacademie Heist-op-den-Berg (OO3105) laten zien hoe 

we in de dorpskernen bestaande functies uitbreiden en de routing en beleving van de publieke 

ruimte hiermee opwaarderen. Het Jongerencentrum in Antwerpen dat we enkele jaren geleden 

bouwden en dat van Schilde waar we momenteel aan werken geven weer dat we vertrouwd zijn 

met de materie.” 

 

Uit de motivatienota van het team blijkt naast heel wat ervaring met gelijkaardige opdrachten ook 

de ambitie van de ontwerpers om de bouw van het nieuwe vrijetijdscentrum aan te vatten als een 

manier om de kern een nieuwe dynamiek te geven. Daarnaast is de jury ook gecharmeerd door het 

portfolio van dit team die getuigt van transparante en pretentieloze architectuur. 

 

 Selectiecriterium 2: vakbekwaamheid 

 Het bureau werd in 1992 opgericht door architect Gert Cuypers en interieurarchitect Ilse 

Qaueyhaegens. Gert studeerde af als architect in 1990 en deed eerst ervaring op bij Jo Crepain als 

projectarchitect, waar ook Ilse actief was als interieurarchitect. Hun bureau bestaat ondertussen uit 

een 14-tal medewerkers. Het team streeft naar een kwalitatieve architectuur, rationeel in opbouw 

en toekomstgericht, die een meerwaarde weet te creëren in zijn omgeving maar ook 

belevingswaarde vindt in de eenvoud van een goed functionerend plan. Elementen als helderheid 

in plan en opbouw, aandacht voor omgeving en tactiele elementen, het permanente streven naar 

de essentie van de opdracht in concept en materiaalgebruik, compactheid en duurzaamheid, 

vormen een leidraad doorheen de ontwerpen. In elk project is aandacht voor de gebruiker, 

esthetiek, materialiteit en kwaliteit, zowel in de architectuur als in de detaillering en in de afwerking. 

In het multidisciplinair team worden de verschillende fasen in het bouwproces van ruwbouw tot 

afwerking intern gecommuniceerd en samen geconcipieerd van bij aanvang. De aanvulling van de 

verschillende disciplines samen in één team is een troef en staat garant voor een 360° oplossing 

voor het project. 

 

 Het portfolio bevat projecten op vlak van masterplanning, architectuur en interieur, zowel 

nieuwbouw als renovatie. Het team heeft ervaring met projecten in verschillende sectoren, zoals 

zorg, scholenbouw, gemeenschapsvoorzieningen, wonen, utiliteitsbouw, en dit zowel voor publieke 

als private opdrachtgevers. Eenvoudige planorganisatie, keuze voor robuuste materialen, 

doelmatige looproutes, sobere en serene interieurs aangepast voor intensief gebruik en het 
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‘ruwbouw is afbouw’ principe zijn de typische kenmerken van dit bureau. Daarnaast proberen ze 

ook kostenefficiënt te bouwen en flexibele ruimtes te voorzien die ook niet gekend gebruik kunnen 

opvangen. De gebouwen zijn maximaal afgestemd op de omgevingscontext zodat ze de bestaande 

omgevingskwaliteiten kunnen valoriseren. Typisch voor dit team is dat ze steeds vertrekken vanuit 

een globale visie waarbij de mogelijkheden en beperkingen onderzocht worden via een soort van 

synthetiserend masterplan dat als basis dient voor de bouwopdracht. 

 

 Het bureau laat zich ondersteunen door 

 TECON voor stabiliteit en speciale technieken 

 DAIDALOS voor akoestiek 

 

 Selectiecriterium 3: relevante ervaring 

 Als referentieprojecten verwijst het team naar:  

 Gemeentehuis/bibliotheek Nijlen: dit project vertrekt vanuit een globaal masterplan waar 

eerst de leesbaarheid van de site en de optimale locatie van de functies werden afgetast. 

 Sportcentrum Lokeren (OO1416): Het project tracht het groene karakter van de omgeving 

en de doorwaadbaarheid van het terrein zo veel mogelijk te bewaren door met een 

compact volume aan te sluiten op de bestaande infrastructuur. Een nivellering van het 

terrein maakt integraal deel uit van het ontwerp en geleidt de belangrijkste zachte  

verkeersstromen doorheen het nieuwe sport- en recreatiepark. Insnijdingen met groene 

taluds creëren een zachte en intieme sfeer als tegengewicht voor de massiviteit van de 

omringende bebouwing. 

 Muziekacademie Heist op den Berg (OO3105): dit project betreft de uitbreiding van 2 al 

bestaande academies; de oplossing bestond in het doortrekken van het maaiveld, dat een 

volledig niveau verschilt tussen voor- en achterzijde, over een ondergrondse zaal. 

Hiermee werden de circulatieproblemen opgelost en werd een extra openbare ruimte 

gecreëerd. 

 

 4 met zicht op zee architecten en ontwerpers   

  

 Selectiecriterium 1: de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de 

opdracht 

 

 In de motivatietekst bij de kandidatuurstelling tot deze opdracht stelt de ontwerper: 

“We zijn b ijzonder enthousiast om een antwoord te formuleren op de vraag voor een nieuwe 

bib liotheek, gemeenschaps- en jeugdcentrum voor de gemeente Zandhoven. We zouden het 

gesloten karakter van het bestaande centrum graag willen herinrichten en uitbreiden tot een 

ontmoetingsplaats voor alle geledingen van de bevolking, voor het vormen van een nieuwe kern in 

het dorp en de gemeenschap. Als relevante referenties voor deze opdracht verwijzen we naar de 

eerste fase van het herinrichten van de Studio / Villanella te Antwerpen, naar het omvormen van 

een voormalig RTT kantoor te Kapellen tot muziekacademie en BKO en naar het winnende ontwerp 

voor het ontmoetingscentrum te Kapellen. En een voorstel voor de verbouwing/uitbreiding voor de 

b ib liotheek van Beringen. 
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Ons bureau werkt graag mee aan het ontwikkelen van multifunctionele ontmoetingsplaatsen voor 

jong en oud waarin de gebruiker zich maximaal kan ontplooien en waar een sociaal netwerk kan 

ontstaan.” 

 

Uit de motivatienota van dit team blijkt de intentie om van het vrijetijdscentrum een nieuwe centrale 

plek in de gemeente te maken. Dit uitgangspunt spreekt de opdrachtgever aan. Daarnaast vindt de 

gemeente de procesaanpak van het team veelbelovend gelet op de intensieve communicatie die ze 

met alle partners willen voeren. 

 

 Selectiecriterium 2: vakbekwaamheid 

Met zicht op zee is opgericht in 2005 door drie vennoten Guy Van Seters, Brent Mulder en Toon 

Heyndrickx, werken, die eerder ervaring opdeden bij gerenommeerde bureaus zoals META 

architecten, Maarten Van Severen en Haverhals Heylen.  

Met zicht op zee is een polyvalent, ontwerpmatig gericht architectuurbureau met ervaring en 

interesses op diverse schaalniveaus, van interieur tot stadsontwerp. Ze beschikken over een ruime 

expertise betreffende verbouwing én uitbreidingsprojecten voor de openbare sector, van stedelijke 

projecten onder de vorm van PPS-structuren, over hotel- en woningbouwprojecten tot 

eengezinswoningen en interieuropdrachten. Het bureau gaat ervan uit dat een architecturaal 

hoogwaardig eindresultaat enkel mogelijk is als er een vlekkeloos traject vooraf afgelegd kan 

worden en legt daarom sterk de nadruk op procesvoering van de opdracht, in nauw overleg met de 

overheid, de opdrachtgever en de omwonenden. Procesvoering omvat vooral dan de lezing van de 

opdracht, een kritische analyse van de opdracht, het respecteren van de vooropgestelde timing, het 

presenteren van doordachte ontwerpen, het presenteren van technisch-volwassen voorstellen, het 

uitwerken van de ontwerpen tot volwaardige en bouwbare projecten, het begeleiden van de 

aannemer tijdens de realisatie en tot slot de onvoorwaardelijke nazorg. Het kantoor tracht al deze 

fases te doorlopen in nauw overleg met de opdrachtgever. Een intense communicatie met de 

bouwheer voorkomt misverstanden en maakt dat processen rechtlijnig kunnen verlopen.  

 Daarnaast is een grote aandacht voor materialisatie voelbaar. 

 

Bij selectie zullen volgende partners het team vervoegen:  

 Ney & Partners/Stabicom, voor stabiliteit 

 Tecon group, voor technieken 

 Pieter Foré/Cluster, als landschapsarchitecten. 

 

 Selectiecriterium 3: relevante ervaring 

 Als referentieprojecten verwijst het team naar:  

 Academie, Kapellen: er wordt in het ontwerp sterk ingezet op het creëren van 

ruimtelijkheid binnen in het gebouw; strikte scheiding tussen verdiepingen en tussen 

binnenactiviteiten en circulatie worden doorbroken en er worden ruimtelijke, verticale 

relaties gemaakt tussen de twee bouwlagen; hierdoor verbetert de leesbaarheid van het 

gebouw en ontstaan er nieuwe perspectieven die het gebouw een nieuwe vorm van 

beleving geven. 

 Polyvalente zaal, Kapellen: door zijn functie en ligging krijgt het gebouw een zeer 

bijzondere plek in Kapellen; het gebouw heeft een cirkelvormige gevel waardoor het een 
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