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De Open Oproep is bij deze al aan zijn 10de editie toe. 

De Open Oproep streeft naar een kwalitatieve selectie en voordracht van 
ontwerpers voor publieke bouwopdrachten. Hij vormt een waardevol
instrument om de architecturale kwaliteit van de Vlaamse 
overheidsopdrachten te bevorderen. 

Deze 10de uitgave is al de tweede publicatie volgens de gewijzigde 
procedure en verschijnt op een ogenblik waarop de selectieprocedures 
van Open Oproep 9 nog maar net opstarten.
Ik wil daarom nog even stilstaan bij de voornaamste wijzigingen aan de 
selectieprocedure voor ontwerpers van publieke bouwopdrachten zoals 
de Vlaamse regering die in haar zittingen van 18 en 25 maart 2005 
goedkeurde. Omwille van het creatieve, conceptuele, visionaire en 
procesmatige karakter van ontwerpopdrachten besliste de regering de 
procedure niet langer op te vatten als een beperkte offertevraag, maar 
als een prijsvraag voor ontwerpen gevolgd door 
onderhandelingsprocedure.

Dit maakt het mogelijk voortaan een externe deskundige te betrekken bij 
de beoordeling van het ontwerpend onderzoek en de visies van de 
geselecteerde kandidaten. De gewijzigde procedure stelt de 
opdrachtgever bovendien in staat om de onderhandelingen goed 
geïnformeerd aan te vatten. Ze laat de geselecteerden toe zich beter 
voor te bereiden en houdt een grotere transparantie in, omdat de
opdrachtgever het bouwbudget en een honorariumvork moet opgeven.
Deze laatste bepaalt de grenzen waarbinnen de toe te wijzen 
dienstenopdracht straks met de laureaten onderhandeld wordt.

De formule van prijsvraag voor ontwerpen voorziet ook in de anonimiteit van 
inzending en beoordeling. Deze vereiste wordt aan de procedure toegevoegd 
zonder dat de mogelijkheid van persoonlijke toelichting vervalt. De presentatie 
van de visie door en de gelegenheid tot dialoog met de ontwerpers over hun 
aanpak en procesbereidheid blijft behouden, maar komt terecht in de 
aansluitende onderhandelingsfase, na de evaluatie van de anonieme 
projectbundels door de jury. De Open Oproep blijft op die manier een procedure 
waarin goed opdrachtgeverschap, ontwerpend onderzoek, verscheidenheid, 
samenwerking tussen opdrachtgever en ontwerper, duurzaamheid en aandacht 
voor kunst in opdracht, als belangrijke criteria voorop staan.

Open Oproep 10 omvat 10 projecten, waarvan 3 in opdracht van een Vlaamse 
overheid en 7 in opdracht van lokale besturen. De publicaties van de open 
Oproep zullen vanaf nu opnieuw halfjaarlijks gebeuren, telkens in juli en in 
januari. U mag de volgende publicatie dus verwachten in januari 2006.

Ik hoop dat de 9 bouwheren die de selectie van de ontwerper voor hun project 
aan de Open Oproep toevertrouwden op dezelfde hoge kwaliteit en inzet van u 
kunnen rekenen als steeds.

Marcel Smets, 
Vlaams Bouwmeester

WOORD  VOORAF
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Het Gemeenschapsonderwijs

De volledige studieopdracht voor het bouwen van een nieuwe basisschool op het 
hoofddomein ter vervanging van de bestaande school in de Kaaischoolstraat te 
Ninove.

Ligging: Dreefstraat 31, 9400 Ninove
Budget: 1.800.000 € (excl. btw en erelonen)
Timing: nog niet bepaald
Honorariumvork: architectuur: 7% 

stabiliteit: 5,6% op kostprijs structurele elementen
technieken: 5,6% op kostprijs technieken

Het betreft het bouwen van een nieuwe basisschool met een oppervlakte van 1900 m².
De basisschool is nu verdeeld over twee domeinen. Daarnaast is er een tekort van 30% tov de 
voorgeschreven norm voor scholenbouw. Door een nieuwbouw te voorzien voor een volledige 
basisschool op het domein gelegen in de Dreefstraat kan er een herverdeling gebeuren. Het 
domein waar een deel van de basisschool op dit ogenblik is ondergebracht kan verkocht worden 
en in de bestaande gebouwen van het KA komen lokalen vrij ten voordele van het KA. De school 
heeft 102 kleuters en 162 leerlingen lagere.
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Het Gemeenschapsonderwijs

Volledige studieopdracht voor de renovatie van het bestaande gebouw en de 
nieuwe uitbreiding ten behoeve van het KA te Veurne.

Ligging: Smissestraat 3, 8630 Veurne
Budget: 1.500.000 € (excl. btw en erelonen)
Timing: nog niet bepaald
Honorariumvork: architectuur: 8% 

stabiliteit: 5,6% op kostprijs structurele elementen
technieken: 5,6% op kostprijs technieken

Op het domein is zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs gevestigd. De nieuwbouw 
moet een tekort aan klassen opvangen en een aantal pavilioenen vervangen. Het bestaande 
gebouw is een beschermd monument en heeft nood aan renovatiewerken. Een deel van de 
woning dient afgebroken. Dit alles dient getoest te worden aan verschillende 
realisatiemogelijkheden: stedenbouwkundige oplossing, constructief mogelijk, toegankelijkheid 
van de gebouwen.
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MVG, AWZ, Adeling Maritieme toegang

Volledige studieopdracht voor de aanleg van de omgeving van de Demeysluis in 
Oostende.

Ligging: Stapelhuisstraat, 8400 Oostende
Budget: 500.000 € (excl. btw en erelonen)
Timing: toewijzing opdracht aan de ontwerpers: 3/06

toewijzing opdracht aan de uitvoerders: 3/07
einde werken: 10/07

Honorariumvork: architectuur:  5% - 7%   

De sluis die in 1905 in gebruik werd genomen wordt voor het ogenblik grondig gerenoveerd. Na 
deze werken, die zullen voltooid zijn tegen eind 2006, wilt de Vlaamse overheid ook de omgeving 
van de Demeysluis opnieuw inrichten. Speciaal te vermelden is de aanwezigheid op het sluisplein 
van een monument, met name de boeg van de Vindictive, een Engels schip dat in de oorlog tot 
zinken werd gebracht. Dit monument, dat er wat verloren bij ligt, is vooral in trek bij Britse 
toeristen.
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Gemeente Meeuwen-Gruitrode en het 
OCMW Meeuwen-Gruitrode

Volledige studieopdracht voor het verbouwen en uitbreiden van het gemeentehuis 
tot een administratief centrum voor gemeente en OCMW.

Ligging: Dorpsstraat 44, 3670 Meeuwen-Gruitrode
Budget: 1.750.000 € (excl. btw en erelonen)
Timing: nog niet bepaald
Honorariumvork: architectuur:  8% - 12%

Het voorwerp van de studieopdracht betreft het ontwerpen van een visie op de inrichting van de 
campus tussen het huidige gemeentehuis en het OCMW voor de gefaseerde inplanting van een 
administratief centrum voor gemeente en OCMW, een kinderopvang en een dienstencentrum 
voor senioren. Beide besturen willen hier  een ruimte scheppen waar zij de burger diverse 
administratieve, informatieve en ondersteunende diensten aanbiedt en voor haar personeel een 
aangename en toekomstgerichte werkomgeving creëert. 
In de eerste fase willen beide besturen een sociaal huis realiseren door het uitbreiden en 
verbouwen van het huidige gemeentehuis tot een administratief centrum voor gemeente en 
OCMW waarin beide besturen streven naar een optimale onderlinge integratie. De architectuur 
dient de herkenbaarheid van de openbare dienstverlening te ondersteunen door een logische en 
flexibele planindeling, een optimale en duidelijke toegankelijkheid en een klantgericht onthaal. De 
inpassing in de omgeving moet zorgen voor de juiste uitstraling van de openbare dienstverlening.
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Gemeente Deerlijk

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de openbare ruimte in
het centrum (fase 1 edn 2) en het ontwerp voor de omgevingaanleg van een aantal 
centrumstraten (fase 1) te Deerlijk.

Ligging: Centrum Deerlijk
Budget:
Timing: nog niet bepaald
Honorariumvork: Ereloon overeenkomstig de K VIV – FABI negociatie barema’s met als 

ereloonvork 97 -168 euro/uur voor de projectleider.

Het gemeentebestuur van Deerlijk in Zuid-West-Vlaanderen wil actief inspelen op de evoluties die zich op
het stedenbouwkundig vlak in de gemeentelijke kern aanbieden. Vanuit de redenering dat een aantal 
geplande projecten door hun schaal en karakter sterk beeldbepalend zullen zijn en dat deze projecten 
tevens opportuniteiten creëren die aan het functioneren en beleven van de openbare ruimte een nieuwe 
impuls zullen geven, heeft het gemeentebestuur de laatste maanden intensief gewerkt aan de 
visievorming over de stedenbouwkundige transformatie van het centrum.
Verder bouwend op de reeds bestaande studies over Deerlijk heeft dit stedenbouwkundig onderzoek 
verschillende belangrijke aspecten van de ruimtelijke structuur van het centrum gedetecteerd. Naast de 
wetmatigheden betreffende de bebouwing werden verschillende structurerende elementen geformuleerd 
voor de publieke ruimte.
In dat kader schrijft het gemeentebestuur een opdracht uit voor de opmaak van een globaal plan voor het
openbaar domein van Deerlijk. De opdracht bestaat uit twee delen:
op korte termijn uit de opmaak van een globaal ontwerp voor de herinrichting van een aantal 
centrumstraten (Ververijstraat, ’t Dammeke, René De Clercqstraat en het begin van de Pontstraat), 
gezien er wegeniswerken uitgevoerd zullen worden en de werken opgenomen zijn in het 
subsidiëringprogramma van de VMM.
het bestuur is echter van mening dat deze herinrichting moet kaderen in een globale visie op de 
openbare ruimte. Vertrekkend vanuit het stedenbouwkundig onderzoek voor het centrum wenst het 
gemeentebestuur een globaal masterplan op te maken voor de (her)inrichting van de openbare ruimte.
Dit masterplan moet een netwerk van publieke ruimtes ontwikkelen, waarop de verschillende 
gemeentelijke diensten en verblijfplaatsen geënt worden. Op dit netwerk moet ook een spreidingspatroon
van publieke parkeereilandjes geschakeld worden. Tenslotte vormt het ontwerp voor de kwalitatieve 
herinrichting van het openbare domein een essentieel onderdeel van het masterplan. Dit ontwerp moet 
een idee geven over de belangrijkste inrichtingsprincipes, maar ook over de gebruikte materialen, 
straatmeubilair, verlichting, enz.
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Gemeente Brakel

Volledige studieopdracht voor de herinrichting van de Hoogstraat, de Neerstraat 
en de Kasteelstraat te Brakel.

Ligging: Centrum Brakel
Budget: € (excl. btw en erelonen)
Timing: nog niet bepaald
Honorariumvork: Ereloon overeenkomstig de K VIV – FABI negociatie 

barema’s met als ereloonvork 97 -168 euro/uur voor de 
projectleider. 

Het bestuur van Brakel wil de Hoogstraat, Neerstraat en Kasteelstraat in het centrum van de 
gemeente herinrichten. Tengevolge van de aanleg van een omleidingsweg werden deze vroegere 
gewestwegen overgedragen aan de gemeente. Het is de bedoeling om deze wegen zodanig in te 
richten dat deze een ondersteuning vormen voor de aanwezige handels- en woonfunctie. 
Het project moet een architecturale, stedenbouwkundige en landschappelijke meerwaarde 
bieden.
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Stad Waregem

Volledige studieopdracht voor de bouw van een nieuwe stedelijke bibliotheek voor 
Waregem.

Ligging: Meersstraat
Budget: 5.788.760€ (excl. btw en erelonen en buitenaanleg)
Timing: toewijzing opdracht aan de ontwerpers: okt/nov 2005

toewijzing opdracht aan de uitvoerders: eind 2006
Honorariumvork: architectuur: 8,25 % inclusief stabiliteit en technieken

De stad Waregem wenst een nieuwe stedelijke bibliotheek te bouwen in het centrum van de stad. 
Het huidige bibliotheekgebouw ‘barst’ reeds meerdere jaren uit zijn voegen. De nieuwe bib komt 
in een omsloten binnengebied naast het diensten- en winkelcentrum Het Pand. Deze locatie is 
een omsloten binnengebied dat begrensd wordt door de gebouwen van Het Pand aan oostelijke 
zijde, ten zuiden bevindt zich het hoge appartementsgebouw De Regenboog, ten noorden de 
randbebouwing tussen de markt en het projectgebied en westelijk gelegen de randbebouwing 
langs de Stormestraat. Deze ganse omrande binnenzone zal als ontwerpzone bestudeerd dienen 
te worden, waarbij aandacht dient te zijn voor de juiste inplanting van de nieuwe bib alsook de 
herinrichting van het binnengebied. Hiermee wordt bedoeld: parkeergelegenheid, 
verkeersveiligheid (voetgangers en fietsers), circulatiepatronen, groenaanleg, ruimtelijke linken 
met omliggende stedelijke functies, brandveiligheid, …
De nieuwe stedelijke bibliotheek moet bijdragen tot de culturele uitstraling van Waregem. Een 
bibliotheek is voor het stadsbestuur een plek waar gelezen en geleefd wordt. Het moet een ‘open 
huis’ zijn, waar men spontaan binnenloopt. De bibliotheek kan in een stad als Waregem "de 
sociale cohesie" versterken. De verblijfs- en ontmoetingsfunctie is net zo belangrijk als de 
informatieve, educatieve, culturele en uitleenfunctie. De ontwerper moet dus in het 
bibliotheekgebouw de mogelijkheden bieden tot sociaal contact. Naar de geest van het nieuwe 
decreet is de bibliotheek dus niet alleen een doorgeefluik, een receptief orgaan voor 
cultuurzoekers, maar is ze vooral een actieve verspreider van die cultuur: kortom een 
"beleefbibliotheek".
Het projectgebied is voor de ontwerper een boeiend ontwerpgegeven; de locatie is een strikt 
omlijnd binnengebied met tal van ruimtelijke linken. Van belang als ontwerpgegevens zijn de 
verschillende mogelijke circulatiepatronen voor zacht en mechanisch verkeer, de linken naar het 
winkel- en dienstencentrum Het Pand en de Stormestraat en de stedelijke sportvoorzieningen in 
de Meersstraat. Maar vooral de parkeerdruk in het gebied dient in het kader van de herinrichting 
van het projectgebied grondig bestudeerd te worden.
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De opdrachtgevende vereniging voor 
crematoriumbeheer in het arrondissement 
Leuven "Hofheide".

Volledige studieopdracht voor het bouwen van een crematorium en een 
afscheidscentrum (begraafplaats) te Holsbeek. 

Ligging: Terreinen “Hofheide” te Holsbeek gelegen langs De 
Jennekesstraat en de N223

Budget: 4 500 000€ (excl. btw en erelonen)
Timing: nog niet bepaald
Honorariumvork: architectuur: tss 8% en 10%

De opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven 
“Hofheide” is een intergemeentelijk samenwerking tussen 28 gemeenten van het arrondissement 
Leuven. Hofheide zal instaan voor de organisatie van het crematoriumbeheer in het 
arrondissement Leuven. 
De site “Hofheide” heeft een totale oppervlakte van 34 ha, waarvan 5 ha voorbehouden worden 
voor het crematorium 
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Stad Antwerpen

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een stadsontwerp voor het bouwen
van een kinderdagverblijf, een rust-en verzorgingscentrum met dienstencentrum, 50 sociale
woningen voor ouderen en een jongerencentrum, inrichtingsplannen voor de publieke ruimtes voor 
het projectgebied en één of meerdere studieopdrachten voor uitvoering van de verschillende 
deelprojecten voor het projectgebied Europark Linkeroever te Antwerpen.

Ligging: Europark – Linkeroever, 2050 Antwerpen
Budget: 21.000.000 € (incl. btw en erelonen)
Timing: toewijzing opdracht aan de ontwerpers: sept 2005

toewijzing opdracht aan de uitvoerders: najaar 2006
einde werken: najaar 2008

Honorariumvork: Stadsontwerp : €30 000   

De opdracht bestaat uit 2 delen. 
Eerst wordt een stadsontwerp gemaakt voor de site. Het intergenerationeel concept moet fysiek
vertaald worden in een strategisch stadsontwerp. Daarna wordt de architectuuropdracht voor het
bouwen van de onderdelen van het intergenerationeel concept toegewezen aan de ontwerpers in
opdracht van iedere inrichtende partner, namelijk de stad Antwerpen, OCMW Antwerpen, c.v. 
Huisvesting en 'Lerende Stad'.

Het intergenerationeel concept is in februari 2004 goedgekeurd door het college. Het project 
steunt op 3 beleidsterreinen voor intergenerationeel werk of intergenerationele ontmoeting:
De pedagogische gemeenschap: in onderwijs en kinderopvang worden ouderen ingezet als 
helpers en mentoren 
Wonen, zorg en ontplooiing voor personen met verminderde zelfredzaamheid (voornamelijk 
ouderen
De openbare ruimte: jongeren en ouderen gaan met elkaar in gesprek over conflicten, belangen 
en omgangsvormen in de wijk waarin zij wonen. 
Telkens kan het intergenerationele ook een intercultureel karakter hebben

Het stadsontwerp bestaat uit meerdere deelprojecten, nl. een kinderdagverblijf en basisschool,
rust en verzorgingscentrum, een dienstencentrum, 50 sociale woningen voor ouderen en een 
jeugdcentrum. De publieke ruimte vormt een onlosmakend onderdeel van de opdracht. De 
deelprojecten hebben respectievelijke bouwheren: lerende stad, het OCMW, de sociale 
huisvestingsmaatschappij cv huisvesting en de stad Antwerpen. De planningscel van 
stadsontwikkeling regisseert dit proces en werkt momenteel, in samenwerking met cv 
Huisvesting, binnen het Europese Interreg IIIb project IMAGE, aan een masterplan waarin een 
strategische ruimtelijke visie voor Europark wordt uitgewerkt.
In het intergenerationeel project Linkeroever vinden meerdere actoren elkaar op grond van een 
gemeenschappelijk en herkenbaar belang; het bevorderen van de sociale samenhang. 





1010

O p e n O p r o e p  10 J U L I   2 0 0 5

Stad Geraardsbergen

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een stedenbouwkundig ontwerp 
voor het gebied Oudenaardse Poort in functie van de parkeerproblematiek en de 
realisatie van gefaseerde woonprojecten te Geraardsbergen. 

Ligging: Ezelberg – Vooruitzichtstraat - Nieuweweg – deel 
stationsplein

Budget: € (excl. btw en erelonen)
Timing: toewijzing opdracht aan de ontwerpers: begin 2006
Honorariumvork: Ereloon overeenkomstig de K VIV – FABI negociatie 

barema’s met als ereloonvork 97 -168 euro/uur voor de 
projectleider. 

De opdracht heeft betrekking op een gebied gelegen nabij het station van Geraardsbergen. 
Geraardsbergen is gelegen in Zuid-Oost-Vlaanderen en telt 31069 inwoners. In het kader van de 
afbakening van het kleinstedelijk gebied en de verdere stedelijke ontwikkeling moet de nodige 
aandacht besteed worden aan een stedenbouwkundig ontwerp van het gebied Oudenaardse 
Poort. De stad wil een kwalitatief stadsontwerp voor de integratie van gefaseerde woonprojecten 
in het gebied. De parkeerproblematiek in het algemeen en van de pendelaars in het bijzonder 
verdient aandacht. Men dient rekening te houden met de eigendomsstructuur van dit 1,9 ha grote 
projectgebied.
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