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Open Oproep 18 juli 2009 - voorwoord

Open Oproep 18

Gewoon goed doorgaan

Ondanks de economisch-financiële crisis die de bouwsector wereldwijd aantast, zijn we er in 
geslaagd om in deze 18de uitgave van de Open Oproep ons gebruikelijk aantal opdrachten 
te publiceren. Het geeft aan dat de publieke sector in onze regio nog volop verder investeert, 
en dat men daarbij zoekt naar een optimaal ontwerpersteam om die opdracht inventief en 
degelijk op te nemen.

Zoals gebruikelijk, springen een aantal opdrachten in het oog. Soms is dat omwille van hun 
impact en hun symbolische betekenis. Het uitvoeringsplan voor de Waalse Krook is een 
tweede en uiterst goed voorbereide uitgave van deze voor de Stad Gent zo beeldbepalende 
site. De laboratoria, kantoren en datacenter voor VITO in Mol, vormen het begin van 
een globale aanpassing aan de veranderde behoeften van de opmerkelijke site van het 
vroeger atoomcentrum. Voorts zijn er weer heel mooie opgaven uit de verzorgingssector, 
een beleidsdomein waar de toename en verbreding van de aandacht voor architectuur 
onmiskenbaar zijn. 

Opvallend zijn dit keer de vele opgaven die betrekking hebben op nieuwe administratieve 
gebouwen voor gemeentelijke diensten, dikwijls gekoppeld aan transformatieplannen voor de 
aanleg van het centrum. Die ‘gemeentehuizen’ of ‘sociale huizen’ willen een embleem zijn van 
vernieuwing. Ze overstijgen uiteraard het puur utilitaire van het gebruikelijke kantoorgebouw. 
Voorts verwelkomen wij een paar aantrekkelijke infrastructuurprojecten die aangebracht zijn 
door het Agentschap Wegen en Verkeer en door Aquafin. De opname daarvan in deze Open 
Oproep getuigt van het groeiende ruimtelijke kwaliteitsbesef in dit beleidsdomein.

Ten aanzien van potentiële inschrijvers willen we beklemtonen dat ons team zich in het 
voortraject van elke opgave terdege heeft ingespannen om van de opdrachtgever de garanties 
te verwerven op de correcte uitvoering van wat is gepubliceerd. De doorlichting die Idea 
Consult in onze opdracht over de doorwerking van de Open Oproep procedure heeft verricht, 
wijst er op dat de realisatiegraad inderdaad een erg positieve trend toont, en die ontwikkeling 
willen we zeker verder stimuleren. 

Het succes van de Open Oproep hangt immers samen met de kwaliteit van de inschrijvers. In 
dat opzicht is de aanmerkelijke stijging van het aantal inschrijvingen tijdens de vorige uitgave 
van Open Oproep 17 ( ca. 600 in plaats van de gebruikelijke 300-400) een goed teken, maar 
houdt die ook een potentieel gevaar in.
De slaagkans voor de kandidaten vermindert proportioneel. Om die reden raden wij de teams 
aan zich bij hun inschrijving te concentreren op die opgaven waarvoor ze denken het meest 
in aanmerking te komen. Enerzijds dus opgaven waarvoor men referenties kan voorleggen, 
anderzijds opgaven waarvoor men in zijn motivatie duidelijk aangeeft waarom men er graag 
een visie zou voor willen uitwerken. 

Tenslotte wil ik de potentiële deelnemers aanraden nog even de informatie over het verloop 
van de gunningsprocedure door te nemen. Voor diegenen die straks bij de vijf geselecteerde 
teams zullen zijn aan wie gevraagd wordt om een ruimtelijk concept voor te stellen, wil ik graag 
herhalen dat alleen het eerste, anoniem gedeelte van de gunningsprocedure in de vorm van 
een architectuurprijsvraag (voor ontwerpen) verloopt. Het tweede deel (de presentatie) hoort 
bij de onderhandelingsprocedure tussen de ontwerpers en de opdrachtgever. De Vlaams 
Bouwmeester neemt aan die discussie deel om er op toe te zien dat ze correct verloopt. Hij 
licht de eigenheid van elk voorstel toe om te beletten dat verkeerde beslissingen zouden 
genomen worden. Maar de keuze van de ontwerper ligt uiteindelijk bij de opdrachtgever. 

Met deze toelichting willen wij vooral reageren op opmerkingen van deelnemers die naar 
aanleiding van enkele presentaties uit vorige uitgaven zijn gemaakt. Men mag uit deze reactie 
echter niet afleiden dat wij ons in deze werkwijze niet zouden kunnen vinden, of dat wij onze 
rol niet uiterst zorgvuldig zouden spelen. Dat zijn we u, en het goede verloop van de Open 
Oproep gewoon verplicht.

Veel succes!

Marcel SMETS
Vlaams Bouwmeester
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OO1801
Gent - Waalse Krook
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de site Waalse Krook en de realisatie van een kennis- en 
cultuurcentrum, met daarin geïntegreerd een bibliotheek voor de toekomst en een centrum voor nieuwe media

Opdrachtgever   CVBA met sociaal oogmerk Waalse Krook

Ligging    Het bouwblok tussen Lammerstraat, Walpoortstraat en Schelde

Budget 64.457.742,- euro (incl. btw en erelonen)

Timing Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): november 2009 
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): najaar 2010
   Voorziene beëindiging van de werken: eind 2013

Honorarium  Architectuur: min. 6,00%, max. 8,00%
   Stabiliteit, speciale technieken, extra studies: te onderhandelen
   Masterplan: te onderhandelen
   Supervisie (circus en openbaar domein): te onderhandelen

Vergoeding  25.000,- euro (excl. btw) per laureaat
   Bijkomende vergoeding voor volumemaquette (schaal 1/500)
   Bijkomende vergoeding voor reiskosten (i.f.v. vestigingsplaats)

De Waalse Krook is een site in het centrum van Gent, begrensd door de Lammerstraat, 
Walpoortstraat en de Schelde. Het voormalige Wintercircus, later omgebouwd tot 
garage Mahy, is één van de bepalende gebouwen op de site en maakt deel uit van een 
beschermd stadsgezicht. De plek is nu zwaar onderkomen en vormt een stadskanker aan 
de belangrijkste invalsweg naar Gent. De voorbije decennia werden een aantal interessante 
scenario’s onderzocht om de plek nieuw leven in te blazen, maar geen enkele daarvan 
werd gerealiseerd. In 2006 lanceerde Vlaams Minister van Cultuur Bert Anciaux het idee 
om de site te herontwikkelen als een ‘Multimediale Site’. Dat vertaalt zich nu in de oprichting 
van een kennis- en cultuurcentrum, waarin kennis en cultuur zowel op de klassieke wijze 
(bedrukt papier) als op hoogtechnologische dragers wordt verzameld, bewaard, ontsloten 
en gebruikt. De aanwezigheid van de Universiteit Gent en het Interdisciplinair Instituut 
voor Breedbandtechnologie binnen het project vormt de beste garantie dat men inzake 
technologische ontwikkelingen de vinger aan de pols zal kunnen houden en dat de 
mogelijkheden en voordelen van de digitalisering optimaal zullen kunnen worden benut.

Het project Waalse Krook is een complexe puzzel die zich niet gemakkelijk laat leggen. Vanuit 
stedenbouwkundig opzicht moet de site ontsloten en terug leefbaar gemaakt worden en moet 
ze via voetganger- en fietserbruggen terug doorgangsgebied worden in de richting van de 
binnenstad. Mechanisch verkeer wordt zoveel mogelijk geweerd. Een gemengde invulling 

die niet alleen in dagactiviteiten maar ook in avondactiviteiten voorziet, gecombineerd met 
bijkomende bewoning, moet de levendigheid, de sociale controle en dus ook de veiligheid 
ten goede komen. De nieuwe architectuur moet rigoureus ambitieus en toekomstgericht 
zijn en moet een nieuwe landmark worden in Gent. In het historisch centrum overheerst het 
rijke verleden, in de studentenwijk – met de Waalse Krook letterlijk op de kop – overheerst 
de toekomst! De bestaande waardevolle bebouwing, het voormalige Wintercircus, moet 
herbestemd worden en een nieuwe, actieve functie krijgen. De site moet een belangrijke 
ontmoetingsplek worden in Gent. De bibliotheek zal daarbij een zeer belangrijke trekkersrol 
spelen, maar ook de andere invullingen moeten in staat zijn een breed en geïnteresseerd 
publiek te verleiden. Handel en horeca kunnen bijkomende aantrekkingspolen zijn zonder dat 
ze evenwel te bepalend worden bij de invulling van de site.

Ten slotte – en niet in het minst – moet het masterplan gerealiseerd worden binnen een 
realistisch financieel kader waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt binnen 
ambitieuze maar acceptabele grenzen. De opdracht in de Open Oproep omvat het concept 
voor de hele projectzone en de volledige studieopdracht voor het nieuwbouwproject. Het 
ontwerpteam maakt dus een masterplan voor de hele site en voert de nieuwbouw uit. Voor 
het voormalig circus en het openbaar domein zal het concept als kwaliteitskader gelden en zal 
de ontwerper hoe dan ook als supervisor / raadgever optreden.
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OO1802
Harelbeke - Beeldkwaliteitsplan en ontwerpvisie Marktplein
De volledige studieopdracht voor de opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Harelbeke en een ontwerpvisie met 
haalbaarheidsstudie voor het Marktplein en de volledige studieopdracht voor de inrichting van het openbaar domein

Opdrachtgever   Stad Harelbeke

Ligging    Centrum Harelbeke (Marktplein tot en met Westwijk, tussen N43
    en Leie incl. beide jaagpaden)

Timing Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): voorjaar 2010 
   Oplevering van de opdracht: voorjaar 2011

Honorarium 80.000,- euro (excl. btw) voor beeldkwaliteitsplan met ontwerpvisie
 en haalbaarheidsstudie
   Aanleg: min. KVIV - 3,00%, max. KVIV infrastructuuropdrachten
   barema I, klasse 1 (Tweebruggenstraat), klasse 2 (Marktplein-
   Vrijdomkaai)

Vergoeding  5.000,- euro (excl. btw) per laureaat

haalbaarheidsstudie gevraagd voor het Marktplein. Wat letterlijk het hart van de stad zou 
moeten zijn is een asfaltvlakte met parkeerfunctie zonder sfeer. Grootschalige appartementen 
en een onaangepast handelscentrum omzomen het plein. Dit handelscentrum wordt nu ter 
discussie gesteld wat nieuwe opportuniteiten genereert. Een ondergrondse parking wordt 
overwogen. Er dient nagegaan te worden hoe de relatie met het water kan hersteld worden 
in een nieuw centrum. Ook wordt een visie gevraagd over het verdwenen Schepenhuis, 
een beschermd monument. Het streefdoel is een gezellig en levendig marktplein, een 
ontmoetingsplaats in het centrum, getrokken door de functies op en rond het plein, met indien 
mogelijk ruimte voor de wekelijkse donderdagmarkt.

Na de oplevering van het beeldkwaliteitsplan en de opmaak van een ontwerpvisie kan de 
opdrachtgever besluiten om het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor de uitvoering 
van het openbaar domein van het Marktplein, de Vrijdomkaai en Tweebruggenstraat, niet te 
gunnen aan het ontwerpteam. 

Harelbeke is een langgerekte stad opgebouwd tussen de spoorlijn Gent-Kortrijk, de 
gewestweg N43 en de Leie. In het centrum van Harelbeke worden momenteel de doortocht 
van de N43 en de kerkomgeving heraangelegd. Om toekomstige ontwikkelingen die het beeld 
van de stad ingrijpend zullen veranderen te kaderen in een ruimere visie, wordt met deze 
Open Oproep gevraagd een beeldkwaliteitsplan te ontwikkelen voor de zone gelegen tussen 
de kerkomgeving en de braakliggende terreinen van Westwijk, en tussen de N43 en de Leie 
(incl. beide oevers). 
Met het beeldkwaliteitsplan is Harelbeke op zoek naar een visie die haar een nieuwe identiteit 
geeft.

Het Marktplein van Harelbeke met haar strategische ligging in het centrum, heeft momenteel 
immers geen uitstraling. De Leie (met o.m. kades en Leieboorden, sluis, brug, …) creëert op 
heden geen meerwaarde voor het stadscentrum.
Het Beeldkwaliteitsplan moet het langdurige transformatieproces van het studiegebied tot 
een coherent geheel aansturen. Het moet resulteren in een ruimtelijke en stedelijke eenheid. 
Het dient een nieuw aantrekkelijk, wervend architecturaal en ruimtelijk concept voor de 
toekomst vast te leggen. De identiteit van Harelbeke, de gebruiks- en belevingswaarde, de 
verblijfskwaliteit voor de bezoeker en de bewoner worden erdoor geaffirmeerd. 
Naast de opmaak van het beeldkwaliteitsplan wordt ook een ontwerpvisie met 
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OO1803
Genk - Masterplan Kattenberg-Regina Mundi 
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een stedenbouwkundig masterplan voor site Kattenberg-Regina Mundi (i.f.v. opmaak 
RUP) en deelopdracht architectuur te Genk

reeds aanwezige functies gelegen in de kern van de stadsstrip. De functies die op de site 
ontwikkeld worden mogen in geen geval storend zijn voor de omliggende woonomgevingen.
Belangrijk is dat op deze site een cluster van samenhangende functies ontwikkeld worden die 
de site een eigen identiteit geven, bijvoorbeeld via cultuur-recreatieve en cultuur-educatieve 
functies, waaronder de herlokalisatie van de Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten en 
dergelijke, de ontwikkeling van een centrum voor opvoedingsondersteuning en leerbegeleiding, 
innovatieve vormen van kinderopvang, functies verwant aan zorgeconomie (fitness en 
welness,…), functies aansluitend bij de ontwikkeling van Genk als creatieve mediastad,… 
Deze functies kunnen worden aangevuld met diverse vernieuwende woonvormen, waaronder 
studentenwoningen.  Het ontwikkelingsplan moet bovendien ruimte bieden voor de invulling 
van nu nog niet gekende ontwikkelingsopportuniteiten.

Naast de versterking van de functionele belevingswaarde dient de site ook op een innovatieve 
wijze vorm te geven aan de ruimtelijke kwaliteiten van de stadsstrip, met bijzondere aandacht 
voor architectuur en inrichting van publieke ruimtes. 

De ontwerpopdracht bestaat erin om in dialoog met de opdrachtgever het nog nader te 
ontwikkelen invullingsconcept voor de site te vertalen in een realistisch, ruimtelijk kwaliteitsvol 
(stedenbouwkundig) masterplan en nadien ook juridisch afdwingbaar Ruimtelijk UitvoeringsPlan 
waarin de uitwerking van de toekomstige inrichting via ruimtelijke/architecturale voorwaarden 
wordt gegarandeerd.

De lat ligt hoog: om een kwalitatieve ontwikkeling te garanderen, kunnen de ontwerpers van 
het masterplan eveneens de architectuuropdracht krijgen om een eerste markant project 
binnen deze zone te ontwerpen en vervolgens als ‘supervisor’ de ontwikkeling van het gebied 
te begeleiden.

Opdrachtgever   Stadsbestuur Genk

Ligging    Grotestraat, 3600 Genk

Timing Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 2010 
   Opmaak masterplannen: eind 2010
   Opstellen RUP: medio 2011
   Opmaak bestek architectuur: medio 2012

Honorarium  min. 50.000,- euro (excl. btw)
   max. 100.000,- euro (excl. btw)

Vergoeding  5.000,- euro (excl. btw) per laureaat

Deze opdracht heeft betrekking op de ontwikkeling van een strategische site gelegen aan 
de zuidelijke rand van het stadscentrum van Genk. Het plangebied omvat twee deellocaties 
met name Kattenberg, momenteel een bovengrondse parking, en de site Regina Mundi, een 
scholencampus die binnen afzienbare tijd geherlokaliseerd zal worden. De sites hebben een 
gezamenlijke oppervlakte van +/-2ha en grotendeels eigendom van het stadsbestuur van 
Genk.

De site heeft een strategische ligging aan de zuidelijke zijde van de centrale oostwest-as 
tussen het stadhuis en Shopping 1, een zone die hoofdzakelijk is ingevuld met winkel- en 
shoppingfuncties en een beperkt aantal cultuur-toeristische functies. Haaks hierop ligt de as 
tussen de stationsite en het plangebied, Kattenberg-Regina Mundi met op loopafstand een 
(ondergrondse) parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving. 

De site krijgt een strategische functie toegewezen in het versterken van de functioneel-
ruimtelijke kwaliteiten van het stadscentrum. De invulling van de site is erop gericht nieuwe 
activiteiten te ontwikkelen die de dynamiek en levendigheid van het stadscentrum versterken, 
ook ’s avonds en in de weekends. Ze kunnen zowel een publiek als een privaat karakter 
hebben. De activiteiten op de site moeten nieuwe functies toevoegen aan het stadscentrum 
en een grote wervingskracht hebben waardoor ze ook een versterking betekenen voor de 
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OO1804
Damme - Masterplan
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de site van het OCMW en omgeving in Damme, en de uitvoering van 
het masterplan (de opmaak van een RUP en de uitvoering van gebouwen en/of open-ruimteaanleg)

Opdrachtgever   Stad Damme / OCMW Damme

Ligging    Burgstraat 4 (en omgeving) 8340 Damme

Timing te bepalen

Honorarium  80.000,- euro (excl. btw) voor het masterplan

Vergoeding  4.000,- euro (excl. btw) per laureaat

De huidige stad Damme bestaat uit een aantal deelgemeenten waarvan het vroegere Damme 
qua inwonersaantal zeker niet de belangrijkste is. De historische kern, middel een waardevol 
polderlandschap, doorsneden door kanalen, is wel toeristisch zeer belangrijk.
Het Damse OCMW plant de bouw van een volledig nieuwe zorgcampus in de deelgemeente 
Sijsele. Dit betekent dat de bestaande, in oorsprong eeuwenoude, site met het rusthuis, 
de administratieve en sociale diensten en de zeer ruime tuinen in het centrum van het 
historische stadje Damme verlaten wordt. Het OCMW wenst haar eigendom te verkopen, 
met uitzondering van het oudste, dertiende eeuwse hoofdgebouw. In dit – te restaureren 
– beschermd monument, wordt de bestaande museale functie waarschijnlijk bestendigd en 
mogelijks uitgebreid.

De OCMW-site functioneert vandaag eerder als een gesloten enclave binnen de stadskern. 
Als straks de site zijn oorspronkelijke functie los laat, dienen zich mogelijkheden aan om de 
relatie met de directe en wat verdere omgeving te versterken.
Het versterken van deze relatie kan op verschillende wijzen bereikt worden:
-  door de niet bebouwde delen van de site publiek toegankelijk te maken en zo de site
 in te schakelen in een ruimer netwerk (bestaand of nieuw te ontwikkelen);
-  door bouwkundige ingrepen het gebouwencomplex zelf doorwaadbaar te maken;
-  door de functionele complementariteit van de site t.o.v. de stadskern te versterken.

Het is de ambitie van de opdrachtgevers om door de nieuwe ontwikkelingen een nieuwe 
impuls te geven aan het historische stadje Damme op vlak van wonen én op vlak van recreatie/
toerisme, dit alles met een kwalitatieve uitstraling, met respect voor de draagkracht van de 
kleine kern én met respect voor de eigenheid van het historische complex binnen het ruimere 
beschermde stadsgezicht.

De stad en het OCMW schrijven daarom samen een volledige studieopdracht uit voor de 
opmaak van een masterplan. De bedoeling van het masterplan is om een toekomstvisie te 
ontwikkelen voor het geheel van de huidige OCMW eigendom (Kerkstraat/Burgstraat). In 
deze visie komt ook het voormalige schoolgebouw (Burgstraat), eigendom van de stad, in 
beeld, alsook de voormalige zustertuin in de Burgstraat.
Het masterplan is gericht op een effectieve ontwikkeling van de site, deels na verkoop. Het 
masterplan legt niet alles vast maar vormt een flexibele visie die, rekening houdend met 
de economische nuttigheid en rendabiliteit, een uitvoerbaar, vergunbaar en maatschappelijk 
gedragen plan als eindproduct heeft. 

Het vooropgestelde resultaat van dit proces is een geïntegreerd ontwikkelingsplan 
(masterplan) dat het gewenste toekomstbeeld op korte, middellange en lange termijnvoor het 
projectgebied en de ruime omgeving aangeeft en een opsomming van prioriteiten en acties 
voor de uitvoering bevat. De studie is opgedeeld in twee delen: een planeconomische studie 
met een kosten - batenraming van de gekozen (her)bestemming en een stedenbouwkundige 
studie van de site op zich en in relatie tot de omgeving, met inbegrip van het mobiliteitsaspect.
Hierbij dient mee onderzocht welke functies mogelijk en wenselijk zijn binnen de limieten van 
de aanvaardbare aanpassingen van de gebouwen.

De stad behoudt zich het recht voor om de studieopdracht al dan niet uit te breiden met een 
studieopdracht(en) voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Na de oplevering van dit masterplan kan de opdrachtgever er toe besluiten om het geheel dan 
wel een deel van de opdrachten voor de uitvoering van het masterplan niet te gunnen aan het 
ontwerpteam dat het masterplan heeft opgemaakt. Hij kan er toe besluiten om de betreffende 
vervolgopdrachten aan derden te gunnen. In dat geval zal de opsteller van het masterplan 
met de taak van supervisor belast worden. Indien het masterplan niet tot verdere uitvoering 
leidt, kan de opsteller ervan geen rechten van schadevergoeding doen gelden.
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OO1805
Aartrijke - Inrichtingsplan en ontmoetingscentrum 
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een inrichtingsplan voor de site Jonkhove en de site kinderboerderij en uitvoering van 
de eerste fase, van het ontmoetingscentrum Jonkhove te Aartrijke

Opdrachtgever   Gemeente Zedelgem

Ligging    Aartrijksestraat nr. 9 en nr. 65, 8211 Aartrijke

Budget 1.275.000,- euro (excl. btw en erelonen)

Timing Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): zomer 2010 
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 2012-2013  
   Voorziene beëindiging van de werken: 2013-2014

Honorarium  Architectuur: min. 7,00%, max. 9,00%
   Stabiliteit: min. 2,00%, max. 3,00%
   Technieken: min. 2,00%, max. 3,00%

Vergoeding  2.500,- euro (excl. btw) per laureaat

inrichtingsplan geeft aan hoe de gewenste functies op de site Jonkhove en de site 
kinderboerderij het best ingeplant kunnen worden. Met deze inrichtingsplannen wordt een 
visie op lange termijn uitgestippeld voor de toekomstige ontwikkeling van beide sites. De 
uitvoering zelf van de verschillende projecten zal gespreid worden over meerdere jaren.

Ten tweede bestaat de opdracht uit de opmaak van het eigenlijke ontwerp voor het nieuwe 
of vernieuwde ontmoetingscentrum op de site Jonkhove. Dit ontmoetingscentrum moet het 
kloppend hart worden van het verenigingsleven van de deelgemeente Aartrijke. Verenigingen 
kunnen er terecht voor hun activiteiten in diverse vergaderzalen. Ook individuele bezoekers 
vinden hun weg naar het centrum voor hun vrijetijdsbesteding. Senioren kunnen er hun 
maaltijd gebruiken via de dienstverlening van het lokaal dienstencentrum van het OCMW. 
Kinderen en senioren kunnen een boek, een strip of een krant meepikken in de uitleenpost 
van de bibliotheek die onder hetzelfde dak huist. Het ontmoetingscentrum moet een open en 
aantrekkelijk gebouw zijn, beeldbepalend in het centrum van Aartrijke, met een toegankelijk 
en sfeervol karakter.

Begin 2009 is de gemeente Zedelgem eigenaar geworden van het parochiaal centrum 
Jonkhove te Aartrijke. Dit centrum telt een ontmoetingscentrum, een jeugdhuis, chirolokalen, 
een sporthal, een speelplein, een uitleenpost van de bibliotheek en een conciërgewoning.

Het centrum is toe aan een grondige renovatie waarbij de gemeente het behoud van volgende 
functies op deze locatie voor ogen heeft: een ontmoetingscentrum met antenne van het lokaal 
dienstencentrum, een uitleenpost van de bibliotheek en een speelplein, dit alles met de nodige 
randinfrastructuur (parking, openbaar groen). Door het verdwijnen van de andere functies 
komt er ruimte vrij om in een later stadium op deze site ook seniorenhuisvesting te voorzien.

De functies die op deze plaats verdwijnen, moeten een nieuw onderkomen krijgen op een ander 
gemeentelijk terrein langs dezelfde straat. Dit terrein is gekend als de site kinderboerderij, 
waar zich op vandaag al de gemeentelijke voetbalterreinen van Aartrijke bevinden.
Volgende nieuwe functies moeten hier een plek krijgen: jeugdlokalen (chiro en KLJ), jeugdhuis 
Twen, een sporthal en een lokaal met opslagplaats voor de groendienst. Ook de hondenclubs 
die hier nu al actief zijn, moeten ingepast worden in het plaatje.

Via de Open Oproep wenst de gemeente Zedelgem twee zaken te realiseren.
Ten eerste wordt een ontwerp van inrichtingsplan gevraagd voor de beide sites. Het 



Open Oproep 18 juli 2009 - 21

Open Oproep 1805
Inrichtingsplan en ontmoetingscentrum, Aartrijke

Gemeente Zedelgem



Open Oproep 18 juli 2009 - 22

Open Oproep 1805
Inrichtingsplan en ontmoetingscentrum, Aartrijke
Gemeente Zedelgem



Open Oproep 18 juli 2009 - 23

Open Oproep 1805
Inrichtingsplan en ontmoetingscentrum, Aartrijke

Gemeente Zedelgem



Open Oproep 18 juli 2009 - 24

OO1806
Kontich - Master- en beeldkwaliteitsplan
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een master- en beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied van Kontich en de volledige 
studieopdracht voor de opmaak van een RUP

Opdrachtgever   Gemeente Konitch

Ligging    Centrumgebied Kontich

Timing Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): december 2009 
   Oplevering van de opdracht: voorjaar 2010
   Realisatie deelprojecten: 2010-2012

Honorarium  Forfaitair, te onderhandelen

Vergoeding  4.000,- euro (excl. btw) per laureaat

- Welke beeldbepalende impulsen kunnen vanuit het landschappelijke karakter in het 
 centrumgebied voelbaar worden?
- Hoe kan het centrumgebied fungeren als centrale ontmoetingsruimte tussen de 
 verschillende ankerpunten van de gemeente? 
- Hoe kan het wonen in het centrumgebied aantrekkelijk worden?

Na de oplevering van dit master- en beeldkwaliteitsplan kan het gemeentebestuur er toe 
besluiten om het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor de uitvoering ervan naar 
een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), niet te gunnen aan het ontwerpteam dat het master- en 
beeldkwaliteitsplan heeft opgemaakt. 

De gemeente Kontich wil een herkenbaar centrumgebied met hoge kwaliteit en uitstraling 
creëren, waarin de verblijfsfunctie (o.a. wonen, werken, winkelen,...) centraal staat en het 
doorgaand verkeer zoveel mogelijk ontmoedigd wordt.

Hiervoor is een ruimtelijk-visuele visie op de inrichting en de organisatie van de publieke 
ruimte noodzakelijk. Deze visie dient de identiteit van Kontich als groene en open gemeente 
weer te geven. 

In het master- en beeldkwaliteitsplan moet dus een samenhangende visie ontwikkeld 
worden over de verschillende elementen die de kwaliteit van de publieke ruimte bepalen. 
De organisatie van de beschikbare ruimte, de profielopbouw, de integratie van publieke 
functies, parkeervoorzieningen, groenelementen, keuze van verhardingen, straatmeubilair, 
verlichting,... moeten leiden tot een heldere en eenvoudige vormgeving van de publieke 
ruimte. 

Het master- en beeldkwaliteitsplan geeft antwoorden op de vragen: 

- Hoe kan de publieke ruimte in het centrumgebied georganiseerd worden zodanig 
 dat de verschillende functies harmonisch samen kunnen functioneren?
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OO1807
Stabroek - Ontwikkelingsplan
De volledige studieopdracht voor het opmaken van een ontwikkelingsplan voor het woonuitbreidingsgebied ‘Molenveld’ van ongeveer 
10ha te Stabroek

Opdrachtgever   Sociale Huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning

Ligging    Woonuitbreidingsgebied Molenveld Stabroek: Grote Molenweg - 
   ‘s Hertogendijk - Kleine Molenweg - Kan. V. Tichelenlaan

Budget 75.000,- euro (excl. btw)

Timing Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): januari 2010 

Vergoeding  3.000,- euro (excl. btw) per laureaat

De Ideale Woning is een sociale huisvestingsmaatschappij met meer dan 5300 woningen 
verspreid over een groot deel van het arrondissement Antwerpen. Te Stabroek zijn er in totaal 
151 sociale huurwoningen, waarvan 105 eengezinswoningen en 46 appartementen.

De Ideale Woning heeft al geruime tijd ongeveer 10 ha grond gelegen in het 
woonuitbreidingsgebied Molenveld te Stabroek. In samenspraak met de gemeente 
Stabroek wil De Ideale Woning een ontwikkelingsplan laten opmaken voor het ruimere 
woonuitbreidingsgebied gelegen tussen Grote Molenweg – ’s Hertogendijk – Kleine Molenweg 
– Kan. V. Tichelenlaan.

Het is van belang dat er een kwalitatief binnengebied gecreëerd wordt met aandacht voor de 
aansluiting op het bestaande weefsel en met respect voor de gebiedseigen karakteristieken 
van het poldergebied. 

Het gebied zal gedeeltelijk ingevuld worden door een sociaal woonproject waarbij een sociale 
mix wordt nagestreefd. Verder moet er ook ruimte voorzien worden voor sportaccommodatie 
en groen. Momenteel is het gebied gedeeltelijk in gebruik genomen door een ruitervereniging 
en een voetbalclub. 

Er moet voldoende aandacht besteed worden aan de verkeersontsluiting van deze nieuwe 
wijk met voldoende zorg voor de zwakke weggebruikers.

Tegelijkertijd zal er een fasering opgemaakt worden voor de invulling van de verschillende 
functies.
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OO1808
Hasselt - Noordelijke Singel
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een strategische visie voor de noordelijke singel van Hasselt inclusief ontwerp en 
uitvoering voor de herinrichting van de Kempische poort

Opdrachtgever   Agentschap Wegen en Verkeer Limburg

Ligging    R71-N74-N75 Hasselt

Budget 6.000.000,- euro (excl. btw en erelonen)

Timing Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): februari 2010

Honorarium  Masterplan: max. 130.000,- euro (excl. btw en erelonen)
   Studie: min. 6,00%, max. 8,00%

Vergoeding  12.500,- euro (excl. btw) per laureaat

Hasselt zal de komende jaren worden geconfronteerd met heel wat grootschalige projecten die 
bepalend zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Vooral de toekomstige ontwikkeling 
van de noordelijke kant van de singel vergt een vernieuwend ruimtelijk en verkeerskundig 
concept dat inspeelt op een aantal lopende studies en projecten in de omgeving. 
De ophoging van de brug over het Albertkanaal, de passage van Spartacus doorheen Hasselt, 
de ontsluiting van de omgeving Blauwe Boulevard zowel voor lokaal verkeer, openbaar vervoer 
als voor fietsers, de aanleg van het Demerpark, de herinrichting van de hogeschoolcampus, 
de studie economisch netwerk Albertkanaal (ENA),.. hebben allemaal raakvlakken met het 
beoogde studiegebied. 

De voorliggende opdracht omvat twee luiken: enerzijds het opmaken van een strategische 
visie voor de noordelijke singel en de omgeving rond de knoop R71-N74 over het Albertkanaal 
heen (aangeduid als studiegebied), anderzijds de opmaak van een uitvoeringsdossier voor de 
herinrichting van de Kempische poort (aangeduid als project). 

De strategische visie leidt tot een structurerend ruimtelijk concept voor het hele studiegebied 
en geeft aan hoe de herinrichting van de Kempische poort de ontwikkelde ruimtelijke visie 
concreet gestalte geeft. 

De herinrichting van de knoop gaat uit van de geplande verhoging van de brug over het 
Albertkanaal waarbij de bruglichamen zelf behouden blijven en integreert de effecten 
ervan naar de aanliggende omgeving en naar de verkeersafwikkeling op de singel. Ook 
de herwaardering van de vallei van de Demer speelt een structurerende rol in het gebied.
Dergelijke inpassing is een complexe opdracht zowel stedenbouwkundig als verkeerskundig. 

Het hele plan zet sterk in op de beeldkwaliteit van het gebied waarbij waardevolle elementen 
uit lopende studies geïntegreerd worden. Hierbij komt zowel de ruimtelijke relatie met het 
Albertkanaal als de relatie met de stad Hasselt aan bod. 
Een kwalitatieve en verfrissende herinrichting van de knoop moet de plek als toegangspoort 
tot Hasselt markeren zowel langsheen de singel als vanuit de overzijde van het kanaal. 

De opmaak van het uitvoeringsdossier voor de herinrichting van de Kempische poort slaat 
enkel op de her in te richten kruispunten ten noorden en ten zuiden van de brug. Het ophogen 
van de bestaande brug zal uitgevoerd worden door NV de Scheepvaart. 

Deze opdracht vergt een grondige verkeerskundige onderbouwing tot op microniveau die 
de effecten van de voorgestelde ingrepen op de singel aftoetst naar haalbaarheid voor de 
verkeersafwikkeling in Hasselt. De opdracht leidt tot de aanstelling van een projectregisseur 
die zorgt voor continuïteit naar de concrete uitvoering van het strategisch plan. 
Een realistische inschatting van de bouwtechnische en financiële haalbaarheid van de 
voorgestelde ingrepen behoort eveneens tot de opdracht. De strategische visie vormt het 
ruimtelijk kader voor een gefaseerde aanpak van verschillende mogelijke deelprojecten die 
als resultaat van dit plan kunnen worden benoemd. 

De koppeling met het tweede luik namelijk de opmaak van het uitvoeringsdossier voor de 
herinrichting van de Kempische poort is cruciaal omdat dit project in belangrijke mate gestalte 
zal geven aan de uitgewerkte visie. De opmaak van uitvoeringsdossiers voor andere mogelijke 
deelprojecten die voortvloeien uit de visie zijn niet inbegrepen in de opdracht.
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OO1809
Gingelom - Brug over de E40
Volledige studieopdracht voor de vernieuwing van brug 74 in de Lagestraat over de A3/E40 te Gingelom

Opdrachtgever   Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Ligging    Lagestraat, 3890 Gingelom

Budget 1.239.670,- euro (excl. btw en erelonen)

Timing Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): voorjaar 2010
 Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): najaar 2010
   Voorziene beëindiging van de werken: 2011

Honorarium  max. 9,00%

Vergoeding  2.500,- euro (excl. btw) per laureaat

Brug 74 in de Lagestraat te Vorsen (Gingelom) over de A3/E40 richting Luik wordt beheerd 
door het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. Deze 
brug moet volledig vervangen worden aangezien ze een voortschrijdende doorbuiging heeft 
boven de middenberm. Bovendien lijdt de brug aan waterinsijpeling. 
Sanering van de brug is geen mogelijkheid meer en een volledige vervanging van de brug 
dringt zich dan ook op. 

De opdracht omvat het volledige ontwerp en een voorbereidende berekeningsstudie van 
het project. De eigenlijke berekeningsstudie zal gebeuren door de interne diensten van de 
opdrachtgever. 

Aangezien deze brug als laatste (of als eerste) brug op Vlaams grondgebied staat, zal 
ze beeldbepalend zijn op één van de belangrijkste in- en uitvalswegen van Vlaanderen. 
Bovendien kan ze opgevat worden als een voorbeeld voor de ambitie in Vlaanderen ten 
aanzien van infrastructuurprojecten. De brug moet exemplarisch zijn voor het kwaliteitsniveau 
dat nagestreefd wordt door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Van de ontwerper wordt daarom een bijzondere aandacht en inbreng verwacht omtrent de 
landschappelijke inpassing van het nieuwe ontwerp.

Het dwarsprofiel van de brug moet gelijk blijven aan het bestaande dwarsprofiel, met een 
totale breedte van ca. 10 meter. De lengte van de brug bedraagt ongeveer 90 meter, in drie 
overspanningen. 
In het nieuwe ontwerp mag eventueel gebruik gemaakt worden van vier overspanningen door 
in de middenberm een bijkomende pijler te plaatsen. 

Naast de te vernieuwen brug ligt nog een brug over de HST-lijn. Deze valt buiten de 
bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer en zal behouden blijven. 
Aangezien deze laatste brug wat betreft ontwerp een ‘standaardbrug’ is, wordt van de 
ontwerper ook gevraagd uitspraak te doen over hoe de nieuw op te richten brug zich verhoudt 
ten aanzien van de bestaande brug over de HST-lijn. 
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OO1810
Diepenbeek - Complex N76 en E313
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een ontwerp voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex te Diepenbeek 

Opdrachtgever   Agentschap Wegen en Verkeer Limburg

Ligging    Kruising E313 - N76

Budget 5.000.000,- euro (excl. btw en erelonen)

Timing Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): februari 2010

Honorarium  75.000,- euro (excl. btw)

Vergoeding  5.000,- euro (excl. btw) per laureaat

De herinrichting van het op- en afrittencomplex te Diepenbeek, inclusief het schetsontwerp 
van een nieuwe brug, is belangrijk voor de aansluiting van de primaire structuur N76 op de 
autoweg E313. De N76 functioneert als maasverkleining tussen de twee snelwegen E314 
en E313. Momenteel stropt het verkeer tijdens de spits op zowel langsheen de E313 om de 
N76 te bereiken als in omgekeerde richting. Door een te beperkte capaciteit van de knoop 
ontstaan doorstromingsproblemen en onveilige situaties zowel op de E313 als op de N76. 
Vandaar de nood aan een herinrichting van het complex. 

Een kwalitatief ontwerp voor de knoop en de brug met oog voor het omliggende landschap 
moet de plek markeren langsheen de E313 maar vooral ook integreren in haar omgeving. 
Daarbij vormt de fietsverbinding Diepenbeek-Kortessem en de aansluiting bij het recreatief 
fietsnetwerk een belangrijk aandachtspunt. Een helder en mooi aangelegde fietsverbinding 
vanuit de dorpskern van Diepenbeek met aansluiting op het recreatief fietsnetwerk in het 
zuiden, moet het fietsgebruik stimuleren zowel functioneel als recreatief. 
De herinrichting van dit op- en afrittencomplex biedt eveneens een platform om op een 
verfrissende en creatieve manier na te denken over de aanleg van een multimodale knoop. 
De inplanting en aanleg van de carpoolparking met inpassing van een bushalte creëert 
immers mogelijkheden voor het realiseren van een nieuwe vorm van publieke ruimte waar 
de uitwisseling tussen verschillende vervoersmodi op een aangename en (sociaal) veilige 

manier kan verlopen. De opdrachtgever streeft naar een ontwerp dat rekening houdt met al 
deze facetten en eveneens de vereisten inzake verlichting, bewaking, veiligheid,…integraal 
mee ontwerpt. 

De opdracht omvat een conceptstudie vanuit een bredere landschappelijke invalshoek 
met als doel een ontwerp voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex E313 – N76 
Diepenbeek inclusief een schetsontwerp voor de brug over de E313. Een analyse van de 
ruimere omgeving zal de basis vormen voor het concept dat op ontwerpniveau aangeeft hoe 
de knoop in al haar facetten kan heringericht worden. Als onderbouwing van het voorstel wenst 
de opdrachtgever inzicht in een verkeerskundige afweging die de effecten van de voorgestelde 
ingrepen aftoetst. Het blijven functioneren van de knoop tijdens de uitvoering van de werken is 
voor de opdrachtgever een belangrijke vereiste. De opmaak van het uitvoeringsdossier is niet 
inbegrepen in de opdracht. Er is wel een regietaak voorzien waarbij de ontwerper toeziet op 
een consequente vertaling van het voorgestelde ontwerp naar een uitvoeringsdossier.
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OO1811
Eeklo - Administratief gebouw
Volledige studieopdracht voor de renovatie van de regiepost van het wegendistrict Eeklo, met nieuwbouw van een administratief 
gebouw

Opdrachtgever   Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Ligging    Tieltsesteenweg 229, 9900 Eeklo

Budget 1.080.000,- euro (excl. btw en erelonen)

Timing te bepalen

Honorarium  min. 130.000,- euro (incl. btw)
   max. 160,000,- euro (incl. btw)

Vergoeding  2.500,- euro (excl. btw) per laureaat

Het wegendistrict is gehuisvest op een site op het grondgebied van de stad Eeklo, gelegen 
langs de Tieltsesteenweg, de provincieweg die Eeklo met Aalter verbindt. Er is beleidsmatig 
een keuze gemaakt voor het behoud van de huidige site te Eeklo voor de huisvesting van het 
district, omwille van de centrale ligging in de te bedienen regio en de bereikbaarheid.
Op het huidige terrein staan meerdere los van elkaar staande gebouwen, waarvan er een 
aantal als weinig kwaliteitsvol worden beschouwd, en die niet meer voldoen aan de actuele 
behoeften. De loodsen en technische constructies achteraan op het terrein zijn in goede 
toestand, en voldoen aan de functionele eisen van de districtwerking. Het betreft garages, 
werkplaatsen, opslagplaatsen en zoutsilo’s.
De gebouwen vooraan op het terrein die gebruikt worden voor administratie, magazijn, refter en 
sanitaire voorzieningen, zijn qua typologie, inrichting en comfort, onaangepast en verouderd. 
Deze gebouwen dienen te worden gesloopt, verwijderd en/of verbouwd, en dienen vervangen 
door een gebruiksvriendelijk, functioneel, duurzaam gebouw dat de werking van het district 
optimaliseert, en zoveel mogelijk de verschillende functies en activiteiten integreert. 

De studie omvat drie luiken:
In eerste fase wordt een kritische analyse van de site en een visie op de ruimtelijke organisatie 
gevraagd, die de inrichting en (her-)lokalisatie van de verschillende functies op het terrein 
onderzoekt, rekening houdend met de te behouden infrastructuur en gebouwen, en met de 

continue werking van het district.
In tweede fase dient een nieuwbouw ontworpen, al dan niet met renovatie van te behouden 
gebouwen. De realisatie van deze nieuwbouw/renovatie zal mogelijks gefaseerd gebeuren in 
functie van de beschikbaarheid van budgetten.
Een derde luik omvat de studie voor de omgevingsaanleg, hier wordt enkel een ontwerp 
gevraagd, de verdere detaillering en opvolging van de uitvoering maken geen deel uit van 
deze opdracht.

Gezien het wegendistrict van de afdeling Wegen en Verkeer vooral beleidsuitvoerend 
werk levert, en een degelijk en efficiënt orgaan wil zijn, wordt voorkeur gegeven aan een 
kwalitatieve maar functionele aanpak, waarbij voldaan wordt aan de technische vereisten 
inzake toegankelijkheid, veiligheid, comfort en duurzaamheid, maar waarbij ook een zekere 
uitstraling en herkenbaarheid nagestreefd wordt.
Het gebouw is geen openbaar, publiek toegankelijk gebouw, maar ontvangt wel burgers, 
professionelen (architecten, aannemers, leveranciers), en openbare diensten, voor het 
verstrekken van inlichtingen en voor besprekingen. 
Een rationeel ruimtegebruik, een verantwoorde aanwending van overheidsmiddelen, zorg 
voor milieu en ecologie, energiezuinigheid, duurzaamheid, en integrale toegankelijkheid voor 
andersvaliden, zijn aspecten waar aandacht aan geschonken moet worden.
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OO1812
Antwerpen - Zaal Harmonie
Volledige studieopdracht voor de restauratie van zaal Harmonie als beschermd monument met opmaak van een ontwerp voor een Stille 
Ruimte en haar integratie in park Harmonie in Antwerpen

Opdrachtgever   Stad Antwerpen

Ligging    Mechelsesteenweg 216, 2000 Antwerpen

Budget 4.900.000,- euro (incl. btw, erelonen, herzieningen, overschrijding
 VH)

Timing Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): voorjaar 2010

Vergoeding  7.000,- euro (excl. btw) per laureaat

Honorarium  Architectuur, op totale investeringskost:
      schijf 0,- euro tot 160.000,- euro: 15,00%
      schijf 160.000,- euro tot 550.000,- euro: 13,50%
      schijf 550.000,- euro tot 1.400.000,- euro: 12,00%
      schijf 1.400.000,- euro tot 5.500.000,- euro: 10,50%
      boven 5.500.000,- euro: 9,50%

   Stabiliteit, op aandeel stabiliteit
      schijf 0,- euro tot 160.000,- euro: 6,00%
      schijf 160.000,- euro tot 550.000,- euro: 5,50%
      schijf 550.000,- euro tot 1.400.000,- euro: 5,00%
      schijf 1.400.000,- euro tot 5.500.000,- euro: 4,50%
      boven 5.500.000,- euro: 4,25%

   Technieken, op aandeel technieken
      schijf 0,- euro tot 160.000,- euro: 9,00%
      schijf 160.000,- euro tot 550.000,- euro: 8,50%
       schijf 550.000,- euro tot 1.400.000,- euro: 8,00%
      schijf 1.400.000,- euro tot 5.500.000,- euro: 7,50%
      boven 5.500.000,- euro: 7,00%

De huidige zaal Harmonie, in het gelijknamige park, werd in 1846 gebouwd door architect-
stadsbouwmeester Pieter Dens als concertzaal met grote balzaal. Deze zaal is een belangrijke 
getuige van het sociale en culturele leven van de burgerij in het midden van de 19de eeuw. 
Het ontwerp bestond uit een zomerpaviljoen met een bijhorende orangerie.
In zijn huidige vorm dateert het gebouw van 1890, waarbij het originele zomerpaviljoen 
drastisch werd uitgebreid door architect Charles Dens. Sinds 1923 is de zaal stadseigendom. 

Het gebouw heeft sindsdien dienst gedaan als feestzaal maar is sinds enkele jaren in onbruik 
geraakt en is hierdoor veel van zijn oorspronkelijke grandeur verloren. In de originele orangerie 
is momenteel een seniorenlokaal ondergebracht.

Met het project Stille Ruimte wil de stad de zaal Harmonie nieuw leven inblazen en haar 
oorspronkelijke uitstraling herstellen. In de stille ruimte wenst de stad vier functies te bundelen.

Het is een plek waar speciale diensten (uitvaarten, huwelijken,…) plaatsvinden voor mensen 
die nu niet terecht kunnen of willen in bestaande kerken, moskeeën, synagogen, rouwcentra.
Het is een plek waar symbolische bijeenkomsten plaatsvinden, op momenten dat 
Antwerpenaars nood hebben om hun angst, schok, droefheid, opluchting,... met elkaar te 
delen. Het is een plek voor individuele zingeving: mensen die nood hebben aan bezinning, 
gebed, rust,... en zich niet thuis voelen in een klassieke kapel of moskee, kunnen de Stille 
Ruimte om het even wanneer binnenlopen. Het is ook een plek die ontmoetingskansen biedt.

Uit de haalbaarheidsstudie, die deze opdracht voorafging, is gebleken dat een multidisciplinaire 
aanpak noodzakelijk is om zaal Harmonie te verbouwen Dit vertaalt zich in de volgende 
aandachtspunten:

- Functioneel / architecturaal onderzoek: Hoe kan het programma voor een Stille
  Ruimte gematerialiseerd en vormgegeven worden? Hoe polyvalent kan deze ruimte
 zijn en op welke manier?
- Bouwtechnische / restauratietechnische aanpak: Hoe worden hedendaagse
  comfortnormen op een kwalitatieve manier geïntegreerd in het monument? 
- Landschappelijke integratie: Hoe wordt de relatie van een Stille Ruimte met het park 
 versterkt en bestendigd?

De stad Antwerpen wil een concreet, innovatief en hedendaags ontwerp dat bovengenoemde 
functies mogelijk maakt in zaal Harmonie. Het ontwerp vertrekt vanuit een respectvolle 
houding voor de monumentwaarde van de ruimte maar gaat voor een nieuwe en hedendaagse 
invulling, namelijk een Stille Ruimte.  
De opdrachtgever gaat op zoek naar een multidisciplinair team dat deskundigheden omvat op 
het vlak van architectuur, restauratie en landschapsontwerp.
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OO1813
Genk - Stedelijk Sportcentrum
Volledige studieopdracht voor de renovatie en uitbreiding van het Stedelijk Sportcentrum te Genk

Opdrachtgever   Stadsbestuur Genk

Ligging    E. Van Dorenlaan 144, 3600 Genk

Budget 7.740.000,- euro (excl. btw en erelonen)

Timing Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): medio 2010
 Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): eind 2010
   Voorziene beëindiging van de werken: medio 2012

Honorarium  min. 8,00% (globaal ereloon, incl. stabiliteit en technieken)
   max. 10,00% (globaal ereloon, incl. stabiliteit en technieken)

Vergoeding  5.000,- euro (excl. btw) per laureaat

Genk is een stad die de ruimte en de kracht heeft om sterke projecten te ontwikkelen die 
zorgen voor een dynamisch stadsaanbod. Hiertoe behoren ook projecten die zowel aan 
amateurs als professionals de kans geven om hun sportieve talenten ten volle te ontplooien.
Het Stedelijk Sportcentrum werd sinds 1975 uitgebouwd als hét centrale knooppunt voor de 
sportbeoefening in Genk, te midden van het ‘sportbos’. Het is de enige sport - en recreatiesite, 
in eigendom van en geëxploiteerd door de stedelijke overheid, waar een gecombineerd en 
uniek aanbod aanwezig is van zowel indoor- als outdoor sportfaciliteiten.

Het Stedelijk Sportcentrum krijgt nog steeds een primordiale rol toebedeeld in de uitbouw van 
de eigen stedelijke sportinfrastructuur. Na de ingebruikname van het gerenoveerde zwembad 
in november 2008 heeft de stad Genk besloten het  sporthalgedeelte uit te breiden (+/- 4.000 
m²) en (deels) te renoveren (+/- 2.000 m²).

De specifieke architectuur van het bestaande betonnen complex uit de jaren zeventig met 
bijzonder dak - dat een schaaldak is bestaande uit hyperbolische paraboloïden of hypars - 
vormt expliciet het uitgangspunt. Hierop moet op een gepaste en kwaliteitsvolle manier worden 
aangesloten. Op een hedendaagse en duurzame manier moeten de hoogtechnologische 
sportaccommodatie en   speciale technieken geïntegreerd en ontworpen worden.  Om een 
maximale integratie of presentatie in de omgeving te bekomen, kan een aanzet gegeven 

worden van de mogelijke ingrepen wat betreft de aanleg van de onmiddellijke omgeving, maar 
het effectieve ontwerp buitenaanleg vormt een aparte opdracht. 

Om naar de toekomst in te spelen op de verschillende noden van zowel de eigen Dienst 
Sport als van de scholen, clubs en andere gebruikers, wordt de sporthal uitgebreid met 
extra speelvelden (gelijktijdig diverse competities laten doorgaan/organiseren van grotere 
sportmanifestaties), een cafetaria én een toezichtslokaal dat zicht geeft op alle speelvelden, 
een specifieke turn-accommodatie in een afzonderlijke hal, en de hiervoor noodzakelijke 
bureel- en vergaderruimte(s).

Bij de globale renovatie en (functionele) herstructurering van de sporthal moet er bijzondere 
aandacht zijn voor duurzaamheidmaatregelen en toegankelijkheid. Bovendien moet het te 
renoveren gedeelte maximaal operationeel blijven tot de nieuwbouw gerealiseerd is.

Technieken inherent aan de uitbreiding moeten ontworpen worden door het ontwerpteam, 
ervan uitgaande dat de energie die deze uitbreiding behoeft, vanuit de aanwezige technische 
ruimtes aangeleverd kan worden. Een eventuele uitbreiding van de bestaande technische 
installaties is een aparte aanneming.
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OO1814
Sint-Truiden - Woonzorgcentrum
Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een woonzorgcentrum met 145 woongelegenheden voor residentieel verblijf en 5 
woongelegenheden voor kortverblijf en de inrichting van de open ruimte te Sint-Truiden

Opdrachtgever   OCMW SInt-Truiden

Ligging    Diestersteenweg, 3800 Sint-Truiden

Budget 15.500.000,- euro (excl. btw, excl. erelonen, excl. kunstwerk)

Timing te bepalen

Honorarium  Architectuur: min. 6,00%, max. 7,00%
   Stabiliteit: min. 1,60%, max. 2,80%
   Technieken: min. 2,40%, max. 2,60%

Vergoeding  7.500,- euro (excl. btw) per laureaat

Sint-Truiden, stad met bijna 40.000 inwoners ligt in het hart van het groene Haspengouw.
Het OCMW van Sint-Truiden plant de vernieuwing van de bestaande rusthuisinfrastructuur. 
Hiermee wil het OCMW de residentiële opvang organiseren voor 150 bewoners, die thans 
worden opgevangen in rusthuis Sint-Laurentius, en de oude bouw van het thans bestaande 
rusthuis ’t Meiland. Het betreft een volledige nieuwbouw op een nieuwe inplantingplaats, zodat 
er bij de conceptontwikkeling geen rekening moet worden gehouden met een bestaande 
toestand.

Het nieuwe woonzorgcentrum wordt gerealiseerd op een belangrijke toegangsweg naar Sint-
Truiden. De inrichting van de open ruimte kan niet los worden gezien van het ontwerp van 
het woonzorgcentrum. Een goede inrichting van de open ruimte moet ons in staat stellen de 
sterktes van dit perceel te valoriseren teneinde te komen tot een kwalitatieve woonomgeving. 
Het perceel is gelegen in een groene omgeving (grenst aan het stedelijk natuurgebied ’t 
Speelhof), grenst aan een voorziening voor de opvang van gehandicapten (Wiric) en ligt 
tegenover het St-Trudo ziekenhuis. In die zin moet de nabijheid van een groene long, en 
de aanwezigheid van andere zorgpartners in de omgeving een meerwaarde opleveren bij 
de inrichting van de open ruimte en het ontwerp van het gebouw teneinde een kwalitatieve 
woonomgeving tot stand te brengen. 

Met deze opdracht willen we een concept realiseren waarbij rekening wordt gehouden met 
omgevingsfactoren en waarbij het ontwerp zich volledig integreert in de omgeving. Het groene 
en open karakter speelt een belangrijke rol.

Bij de realisatie van het woonzorgcentrum moet het wooncomfort van de bewoners centraal 
staan, maar op een manier dat zorg maximaal kan worden verleend. De werking van onze 
voorziening moet in het nieuwe gebouw optimaal en op economisch verantwoorde wijze 
kunnen plaatsvinden. Voor de ondersteunende diensten wensen we te zoeken naar de meest 
aangewezen wijze om zo efficiënt mogelijk te kunnen functioneren op de beide campussen. 
(nieuwbouwproject en behouden afdelingen rusthuis ’t Meiland)

Het gebouw moet een open sfeer uitademen, het moet luchtig zijn, en er moet veel aandacht 
besteed worden aan voldoende licht.

Met dit nieuwbouwproject willen we het wonen van ouderen in een huiselijke sfeer stimuleren. 
Qua functionele werking en opsplitsing in afdelingen denken we aan 3 afdelingen van 40 
bewoners die telkens opsplitsbaar moeten zijn in 2 groepen van 20 bewoners, alsook 1 
beschermde afdeling voor de opvang van 30 (storende) dementen. 

Per afdeling wordt een living / eetruimte met aangepaste open keuken voorzien voor 20 
bewoners. Op deze manier willen we een aangepaste, huiselijke sfeer creëren. Vanuit de 
living/eetplaats moet er een mogelijke verbinding zijn naar een terras of tenminste een 
betrokkenheid met de buitenwereld worden gegarandeerd. Ook bewoners die niet op het 
gelijkvloers wonen moeten kunnen genieten van de buitenlucht.

De voornaamste uitdaging zal erin bestaan te streven naar een symbiose tussen woon- 
en zorgcomfort, de leefgroepgedachte, een efficiënt organisatorische opbouw en een 
vernieuwende architectuur.
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OO1815
Borsbeek - Sociale woningen
De volledige studieopdracht voor het nieuwbouwproject van sociale woningen met ongeveer 11 koopwoningen en 55 huurappartementen 
op gronden gelegen aan de Frans Beirenslaan te Borsbeek 

Opdrachtgever   Sociale Huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning

Ligging    Frans Beirenslaan - Singel Borsbeek

Budget 7.000.000,- euro (excl. btw en erelonen)

Timing Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): januari 2010 

Honorarium  Architectuur: 4% op max. kostprijs van de simulatietabel VMSW
   Stabiliteit: ingenieursbarema RI-2005 VMSW
   Technieken: ingenieursbarema RI-2005 VMSW

Vergoeding  3.000,- euro (excl. btw) per laureaat

De Ideale Woning is een sociale huisvestingsmaatschappij met meer dan 5300 woningen 
verspreid over een groot deel van het arrondissement Antwerpen.

In 2005 kreeg de maatschappij de mogelijkheid om het voorkooprecht uit te oefenen te 
Borsbeek op een terrein van bijna 9.000 m². Later werd nog een aanpalende grond aangekocht, 
zodat het projectgebied ongeveer 9.500 m² groot is. De aankoop gebeurde in samenspraak 
met de gemeente Borsbeek. Aangezien er op dit moment weinig sociale woningbouw is, zag 
de gemeente met deze aankoop de mogelijkheid om het percentage naar een hoger niveau 
te tillen.
Het terrein is gelegen tussen een drukke verkeersas met heel wat lawaaihinder en een rustige 
straat in een bestaande verkaveling. Het gebied sluit aan bij deze verkaveling en ligt niet ver 
van diensten, winkels en het dorpscentrum.

Omwille van de complexiteit van het gebied werd aan Architectenbureau Jan Maenhout uit 
Brussel gevraagd om samen met De Ideale Woning en de gemeente een ontwikkelingsplan voor 
dit gebied op te maken. De geluidshinder van de Frans Beirenslaan, de verkeersontsluiting naar 
de omliggende straten en de bestaande verkaveling waren de belangrijkste uitgangspunten.
Het architectenbureau maakte een voorstel met 11 gekoppelde eengezinswoningen als 
voortzetting van de bestaande verkaveling. Aan de zijde van de Frans Beirenslaan worden 

twee bijna evenwijdige volumes voorzien. Deze bebouwing wordt zoveel mogelijk naar het 
binnengebied gericht waar een semi-openbaar binnenplein wordt gecreëerd. Hierdoor is het 
mogelijk om tussen de 55 en 60 appartementen te voorzien. Het aantal verdiepingen neemt 
af van vijf naar drie bouwlagen van de Frans Beirenslaan naar de Singel.

Er is aandacht voor groen en de toegang tot het gebied voor bewoners en bezoekers wordt 
vooral langs de Frans Beirenslaan voorzien. Het wegrijden kan ook via de Singel. Het parkeren 
gebeurt volledig op het eigen terrein en is vooral gesitueerd in ondergrondse parkeerplaatsen 
onder de twee hoofdblokken. De woningen aan de Singel hebben een eigen parkeerplaats. 
Voor de trage weggebruiker worden er een aantal shortcuts voorzien tussen de buurt en de 
Frans Beirenslaan.

Dit project moet door zijn architectuur een meerwaarde geven aan de verder eerder troosteloze 
en heterogene bebouwing aan deze drukke verkeersas te Borsbeek.
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OO1816
Diksmuide - Stadhuis
Volledige studieopdracht voor de restauratie en herinrichting van het Stadhuis van Diksmuide, met een herlokalisatie van de Dienst 
Toerisme

Opdrachtgever   Stadsbestuur Diksmuide

Ligging    Grote Markt 6, 8600 Diksmuide

Budget 2.500.000,- euro (excl. btw en erelonen)  

Timing Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): februari 2010 
 Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): januari 2011
   Voorziene beëindiging van de werken: augustus 2012

Honorarium  Architectuur: min. 10,00%, max. 13,00%
   Stabiliteit: 2,00%
   Technieken: 3,75%

Vergoeding  5.000,- euro (excl. btw) per laureaat

De Stad Diksmuide is de grootste gemeente in West-Vlaanderen. De fusiegemeente is 
samengesteld uit 15 deelgemeenten. Diksmuide telt momenteel ongeveer 16.000 inwoners, 
waarvan een 5.410 in Diksmuide-centrum. 
De stad Diksmuide ligt centraal op het grondgebied en domineert het gebied door zijn omvang. 
Het is strategisch gelegen tussen de IJzer en de Handzamevaart. 

Het stadhuis is gelegen op de Grote Markt te Diksmuide, en is één van de visitekaartjes van 
de Stad Diksmuide. Het stadhuis, belfort en het bijgebouw zijn beschermd als monument. 
Het belfort is ingeschreven op de Lijst van het Werelderfgoed van de Unesco Conventie van 
1972. De bouw van het huidige stadhuis dateert van 1923-1925 en dit naar een ontwerp van 
architect Valentin Vaerwyck (Gent). 
Het oorspronkelijke stadhuis, dat dateert van 1875-1880 (ontwerp L. Delacenserie), werd in 
WO I vernietigd. De bunkers onder het stadhuis en de koer zijn de enige restanten van dit 
stadhuis.

De Stad Diksmuide beschikt over een volledig nieuw administratief centrum buiten de 
stadskern. Toch zijn in het stadhuis op de Grote Markt nog een aantal diensten behouden, 
evenals het kabinet van de burgemeester en voor de schepenen, ruimtes voor recepties en 
vergaderingen en het archief. 

Verscheidene lokalen zijn echter niet aangepast aan hun huidige functie. Daarnaast voldoet 
het gebouw niet aan de normen inzake energie en toegankelijkheid. De Dienst Toerisme moet 
een meer zichtbare plek krijgen aansluitend aan de Grote Markt en de koer van het stadhuis 
moet een meer publieke functie krijgen.

De Stad schrijft een opdracht uit voor het uitwerken van een totaalconcept voor exterieur, 
interieur, koer en eventuele uitbreiding van het stadhuis, dat een oplossing biedt voor 
voornoemde aandachtspunten. 
Hierbij zal de evenwichtsoefening moeten gemaakt worden welke functies aan welke ruimtes 
dienen toegewezen te worden. Het stadhuis moet toegankelijk en functioneel worden en de 
burgers op een professionele manier kunnen ontvangen. 

Het gebouw, inclusief de belforttoren, heeft ten slotte nood aan een restauratie die het stadhuis 
zijn verdiende uitstraling teruggeeft.
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OO1817
Willebroek - Dienstencentrum
Volledige studieopdracht voor de oprichting van een maatschappelijk, administratief en technisch dienstencentrum met toevoeging 
van een conciërgewoning voor de SMV Willebroek

Opdrachtgever   Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting Willebroek

Ligging    E.Vanderveldestraat 169, 2830 Willebroek

Budget 1.450.000,- euro (excl. btw en erelonen)

Timing Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): november 2009 
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): april 2010
   Voorziene beëindiging van de werken (afhankelijk van fasering: 1e
   fase technische werkplaats): mei 2011

Honorarium  max: 12,00% (globaal ereloon, incl. stabiliteit en technieken)

Vergoeding  4.500,- euro (excl. btw) per laureaat

Daarnaast dient in het ontwerp rekening gehouden te worden met het bezoekerscliënteel 
en de privacymogelijkheden bij de dossierbehandeling door en met de medewerkers van de 
vennootschap. Hierbij dienen dan ook publieke voorzieningen opgenomen worden.

De aanleg van open ruimten, gemeenschapsvoorziening en kunst in het bouwconcept zijn 
eveneens elementen die onder de aandacht moeten gehouden worden.

De SMV Willebroek wil een gebouw dat zich integreert in de omliggende woonwijk. In dat licht 
wil de Maatschappij ook nadenken over de inplanting van een aantal wooneenheden op het 
terrein zelf. Dit is vandaag nog onmogelijk volgens het geldende Ruimtelijke Uitvoeringsplan. 
De opdrachtgever verwacht van de ontwerper een concept dat ruimte laat voor de inplanting 
van woningen in de toekomst.

De Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting Willebroek wenst met een nieuwbouw 
over te gaan tot de centralisatie van haar bestuurlijke, administratieve en technische 
diensten. De vennootschap bouwt en verhuurt sociale woningen en beheert actueel 1547 
woongelegenheden. Ze beschikt voor het beheer en beleid over een raad van bestuur met 12 
bestuurders en voor het vervullen van haar opdrachten over 11 administratieve medewerkers 
en 15 vakpersoneelsleden.

De huidige maatschappelijke en administratieve zetel heeft een acuut plaatsgebrek en 
geen uitbreidingsmogelijkheden op zijn locatie. De vennootschap beschikt over een site 
met een terreingrootte van 4.257 m² waarop het nieuwe dienstencentrum kan gerealiseerd 
worden. Inhoudelijk dienen alle ruimten voor vergaderen, burelen, werkplaatsen, sanitair, 
arbeidsvoorzieningen, etc. verwezenlijkt te worden.

De bouwlocatie was voorheen een lagere school met aanleunende kloosterwoning. De 
bestaande gebouwen zijn, in afwachting van nieuwe lokalen, in gebruik als werkplaatsen 
voor de onderhoud- en hersteldienst. De werkzaamheden hiervan kunnen niet onderbroken 
worden zodat een fasering in de uitvoering noodzakelijk zal zijn. Behoud en herinrichting van 
bestaande bouwdelen is mogelijk zolang dit financieel haalbaar is en de gefaseerde uitvoering 
niet in het gedrang brengt.
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OO1818
Lille - Administratief centrum
Volledige studieopdracht voor de uitbreiding van het gemeentehuis tot administratief centrum en sociaal huis voor gemeente en OCMW 
te Lille

Opdrachtgever   Gemeentebestuur Lille

Ligging    Rechtestraat 44-48, 2275 Lille

Budget 3.000.000,- euro (excl. btw en erelonen)

Timing Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): februari 2010 
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 2011

Honorarium  Architectuur: min. 6,00%, max. 8,00%
   Stabiliteit: min. KVIV - 3,00%, max. KVIV (Barema S, klasse 2,
   berekend op aandeel stabiliteit)
   Technieken: min. KVIV -3,00%, max. KVIV (Barema E, klasse 1,
   berekend op aandeel technieken)

Vergoeding  4.000,- euro (excl. btw) per laureaat

Het gemeentebestuur en OCMW wensen een energiezuinig centrum te bouwen met een 
hoge organisatorische kwaliteit enerzijds en een hoge architecturale en stedenbouwkundige 
kwaliteit anderzijds. Het moet een voorbeeldfunctie zijn voor wat betreft toegankelijkheid, 
flexibiliteit en duurzaamheid.

Momenteel zijn de gemeente Lille en het OCMW gehuisvest in aparte gebouwen op 
verschillende locaties. 
De wens van beide besturen is om één openbaar centrum te verwezenlijken, waar de burger 
alle plaatselijke dienstverlening bij elkaar terugvindt. Daarom slaan de gemeente en het 
OCMW de handen in elkaar om het bestaande gemeentehuis uit te breiden en te verbouwen 
tot één volwaardig Administratief Centrum en Sociaal Huis. 

De herstructurering van de site moet de dorpskern versterken en een aangenaam 
aanspreekpunt vormen in het centrum van Lille. De gebouwen dienen in harmonie met de 
ruime groenomgeving ingeplant te worden en hier één functioneel geheel mee te vormen. 
Belangrijk zijn de naburige oude dokterswoning en de aanpalende groene gemeente-
eigendommen die conceptueel geïntegreerd worden in het project. Het domein moet één 
coherent geheel vormen met respect voor de geschiedenis en de eigenheid van de oude 
dokterswoning.

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 staan hierbij centraal. Voor het personeel dient het vernieuwde 
gebouw een aangename en toekomstgerichte werkomgeving te zijn.
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OO1819
Berlare - Gemeentehuis
Volledige studieopdracht voor de reorganisatie en nieuwbouw van het gemeentehuis van Berlare

Opdrachtgever   Gemeentebestuur Berlare

Ligging    Dorp 47, 9290 Berlare

Budget 2.500.000,- euro (excl btw en erelonen)

Timing Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): voorjaar 2010 
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 2010
   Voorziene beëindiging van de werken: 2012

Honorarium  max. 13,00% (globaal ereloon, incl. stabiliteit en technieken)

Vergoeding  2.500,- euro (excl. btw) per laureaat

In het administratief centrum worden de centrale diensten en bestuursorganen van het 
gemeentebestuur gevestigd. De architectuur dient gericht te zijn op dienstverlening: logische 
planindeling, duidelijke structuur en optimale toegankelijkheid. Ook de opbouw en inrichting 
van de werkplekken, met aandacht voor flexibiliteit van deze ruimtes, staan centraal. Van 
de ontwerper wordt enige affiniteit met interieurarchitectuur en duurzaamheid verwacht. Een 
haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen maakt deel uit van de opdracht.

Het bestaande gemeentehuis van Berlare (Oost-Vlaanderen) is te klein geworden om al haar 
diensten te kunnen huisvesten. 
Het gemeentebestuur kocht daarom recht tegenover het gemeentehuis een oud winkelpand 
aan. Dit pand zal binnenkort worden gesloopt. Op deze plaats wordt een nieuw administratief 
centrum voorzien. 

Het terrein is smal en diep en heeft een oppervlakte van ongeveer 800 m². Langs de voorzijde 
grenst het perceel aan de dorpskern. Hier wordt het ingebouwd tussen twee wachtgevels. 
Langs de achterzijde grenst het terrein aan de ‘Kerkwegel’ die toegang geeft tot de sporthal 
en bijhorende parking. Ook langs deze zijde kan een toegang worden voorzien. De uitdaging 
bestaat erin om op een typische dorpskavel een administratief centrum te bouwen, in harmonie 
met het dorpsweefsel. 

De studie vraagt tegelijkertijd een reorganisatie van het huidige gemeentehuis. Er dient 
bestudeerd te worden welke invulling en relatie beide gebouwen in de toekomst kunnen 
krijgen. 
De herstructurering van de gemeentediensten op de twee sites moet de dorpskern versterken 
en een aangenaam aanspreekpunt vormen in het centrum van Berlare.
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OO1820
Bierbeek - Administratief centrum
Volledige studieopdracht voor het bouwen van een administratief centrum te Bierbeek

Opdrachtgever   Gemeente Bierbeek

Ligging    Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek

Budget 2.025.000,- euro (excl. btw en erelonen)

Timing Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): maart 2010 
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): december 2010
   Voorziene beëindiging van de werken: maart 2012

Honorarium  min. 10,00% (globaal ereloon, incl. stabiliteit en technieken)
   max. 14,00% (globaal ereloon, incl. stabiliteit en technieken)

Vergoeding  4.050,- euro (excl. btw) per laureaat

Bierbeek is een ambitieuze, warme en landelijke gemeente met net geen 10.000 inwoners 
gelegen ten zuidoosten van Leuven.

In het kader van het optimaliseren van de dienstverlening en de modernisering van de 
gemeentelijke organisatie zullen de gemeentelijke administratieve diensten op één site 
worden geconcentreerd. De gemeente Bierbeek wil een geïntegreerd administratief centrum 
bouwen naast het bestaande vrijetijdscentrum ‘de borre’ (cultuurcentrum,vergaderzalen, 
sporthal, sportzalen, bibliotheek, jeugdhuis en borrecafé) gelegen langs de Speelpleinstraat, 
iets teruggetrokken uit het centrum in een groene omgeving.

Het administratief centrum moet vertrekken vanuit een sterke architecturale visie waarbij 
resoluut wordt gekozen voor een tastbare nieuwe benadering van de relatie inwoner – 
openbaar bestuur. Het hele concept moet een klantgeoriënteerde aanpak (dienstverlening, 
kwaliteit, duidelijkheid, transparantie, toegankelijkheid, reactiesnelheid) uitstralen.

De gemeente Bierbeek wenst een geïntegreerd bestuurs- en dienstencentrum te realiseren 
met inbegrip van een wijkkantoor voor de lokale politie. 
Afhankelijk van de situering op het terrein, lijkt een fysieke verbinding met het vrijetijdscentrum 
‘de borre’ opportuun. Het administratief centrum dient optimaal te worden geïntegreerd in de 

groene omgeving, rekening houdend met het beeldbepalende reliëf op het terrein. Tevens 
streeft de gemeente naar een stijlvolle, warme doch sobere benadering.
De gemeente Bierbeek wil met dit gebouw een voorbeeldfunctie opnemen, ook op het vlak 
van duurzaam bouwen.

Het gemeentebestuur wil in zee gaan met een ontwerper die een eigentijds open huis van en 
voor de inwoners bouwt. Van het ontwerpteam wordt enige affiniteit met interieurarchitectuur 
en maatwerk verwacht. Bij het bouwproces zal de gemeente zich laten bijstaan door een nog 
aan te stellen projectregisseur.
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OO1821
Deurne (1ste fase) - Renovatie dienstgebouwen
Volledige studieopdracht voor een concept van aanpak voor de renovatie van de dienstgebouwen van Aquafin en uitvoering van een 
gefaseerd concept, bestaande uit 6 locaties

Opdrachtgever   Aquafin NV

Ligging    Noordersingel 1, 2060 Antwerpen
   Zandvoordestraat 299, 8400 Oostende
   Diksmuidseweg 170, 8900 Ieper
   Drongensesteenweg 25, 9000 Gent
   Blarenberglaan 31, 2800 Mechelen
   Aarschotsesteenweg 20, 3010 Kessel-Lo

Budget 2.770.000,- euro (excl. btw en erelonen)

Timing Toewijzing van de opdracht aan de ontwerpers: januari 2010

Honorarium  Opmaak masterplan: 50.000,- euro
   Globaal ereloon: min. 13,81% - max. 15,81% (incl. stabiliteit,
   speciale technieken)

Vergoeding  6.500,- euro (excl. btw) per laureaat

Aquafin is in Vlaanderen verantwoordelijk voor de financiering, uitbouw en exploitatie van 
de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor 
in Aartselaar en beschikt daarnaast over een netwerk van decentrale diensten over gans 
Vlaanderen. Enkele van de decentrale dienstgebouwen worden ingezet als locatie voor 
interne opleidingen, rondleidingen voor externe bezoekers, … Sommige van deze gebouwen 
beantwoorden vandaag echter niet meer aan de normen op het vlak van gebruikscomfort, 
uitstraling, herkenbaarheid en energieprestaties.

Bovendien ontbreekt een uniforme Aquafin-identiteit. Aquafin heeft een in hoofdzaak 
maatschappelijke opdracht: het zuiveren van afvalwater om de kwaliteit van het oppervlaktewater 
in Vlaanderen te verbeteren. De dienstgebouwen dienen deze  maatschappelijke opdracht 
ook te vertalen.

Om deze redenen plant Aquafin de renovatie van zes dienstgebouwen: Gent, Ieper, Leuven, 
Deurne, Mechelen en Oostende. Afhankelijk van de locatie, de functie en het gebruikscomfort 
van het gebouw, zal de nadruk in meerdere of mindere mate liggen op onderstaande 
elementen. In elk geval zal de herkenbaarheid de rode draad zijn.

In functie van de missie, waarden en huisstijl wenst Aquafin een hedendaagse uitstraling 

en duidelijke herkenbaarheid voor de dienstgebouwen. Er moet voor elke locatie rekening 
gehouden worden met de inpassing in de omgeving.

De dienstgebouwen moeten zo ingericht worden dat de beschikbare ruimte optimaal benut 
wordt, rekening houdend met de personeelsbezetting en vooropgestelde functionaliteiten.

Naast de praktische en functionele voorwaarden speelt ook de energieprestatie een rol. 
Aquafin staat open voor alternatieve energiesystemen en ziet een uitdaging in het hergebruik 
van de beschikbare warmte op de installaties.

Aquafin formuleert hierna een open oproep om een conceptvoorstel te ontwerpen voor de 
zes hierboven genoemde locaties. Na de realisatie van het eerste gebouw volgt een evaluatie 
op basis waarvan Aquafin beslist om de overige vijf locaties eveneens te realiseren. Aquafin 
behoudt de optie tot verdere gunning van de resterende deelopdrachten aan de ontwerper.



Open Oproep 18 juli 2009 - 85

Open Oproep 1821
Renovatie dienstgebouwen, Deurne (1ste fase)

Aquafin NV



Open Oproep 18 juli 2009 - 86

Open Oproep 1821
Renovatie dienstgebouwen, Deurne (1ste fase)
Aquafin NV



Open Oproep 18 juli 2009 - 87

Open Oproep 1821
Renovatie dienstgebouwen, Ieper

Aquafin NV



Open Oproep 18 juli 2009 - 88

Open Oproep 1821
Renovatie dienstgebouwen, Oostende
Aquafin NV



Open Oproep 18 juli 2009 - 89

Open Oproep 1821
Renovatie dienstgebouwen, Gent

Aquafin NV



Open Oproep 18 juli 2009 - 90

Open Oproep 1821
Renovatie dienstgebouwen, Mechelen
Aquafin NV



Open Oproep 18 juli 2009 - 91

Open Oproep 1821
Renovatie dienstgebouwen, Kessel-Lo

Aquafin NV



Open Oproep 18 juli 2009 - 92

OO1822
Mol - VITO-hoofdkantoor
Volledige studieopdracht voor het bouwen van een hoofdkantoor, laboratorium, datacenter en omgevingswerken op de voormalige 
Balmatt-terreinen voor VITO te Mol

Opdrachtgever   VITO nv

Ligging    Lichtstraat 20, 2400 Mol

Budget 55.000.000,- euro (excl. btw en erelonen)

Timing Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): april 2010 
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): maart 2011
   Voorziene beëindiging van de werken: eind 2012

Honorarium  Architectuur: min. 5,12%, max. 7,12%
   Stabiliteit: min. 1,35%, max. 1,80%
   Technieken: min. 2,00%, max. 2,24%

Vergoeding  20.000,- euro (excl. btw) per laureaat

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) is een leidend Europees, 
onafhankelijk onderzoeks- en adviescentrum, dat innovatieve technologieën en 
wetenschappelijke kennis praktisch toepasbaar maakt voor overheden en voor bedrijven. 
VITO levert intelligente en kwalitatieve oplossingen waar het bedrijfsleven concurrentieel 
voordeel uit haalt en objectief onderzoek, studies en adviezen, die haar klanten in staat stellen 
hun toekomstbeleid te bepalen. VITO is actief in energietechnologie, milieutechnologie, 
industriële productie- en procestechnologieën, materiaaltechnologie en aardobservatie. 

VITO’s onderzoek vindt zijn toepassing in nieuwe, efficiënte en goedkopere 
productietechnologieën, verminderd energieverbruik, biomaterialen, gezondheidszorg, 
milieuzorg enz., alsook het in kaart brengen en monitoren van de effecten van klimaatswijziging. 
Hierbij zijn het vrijwaren van het leefmilieu en het duurzaam gebruik van energie en 
grondstoffen steeds prioritair. VITO is gehuisvest in Mol en deelt eenzelfde domein met het 
Studiecentrum voor Kernenergie (SCK). De aandacht voor nucleaire veiligheid en controle op 
de SCK-site staat echter diametraal tegenover de open uitstraling die VITO beoogt.

VITO is sinds haar oprichting in 1991 gestaag gegroeid, van ongeveer 350 personeelsleden tot 
circa 600 vandaag. De verdere uitbreiding aan onderzoeksopdrachten en personeel enerzijds 
en het gegeven dat VITO niet langer gebruik wenst te maken van een gemeenschappelijke 

toegang met SCK anderzijds, nopen VITO zich verder te ontwikkelen op een bijkomend 
domein waarvoor de Balmatt-site zich aanbiedt. Site Ontwikkeling Vlaanderen (SOV) saneert 
op dit ogenblik de terreinen. Het begrip duurzaam produceren en consumeren, bij VITO 
samengevat onder de term eco-efficiëntie, dient in het project naar voor te springen. VITO 
wenst zijn maatschappelijke opdracht om Vlaanderen internationaal op de kaart te zetten op 
het vlak van duurzame ontwikkeling volledig na te komen in deze toekomstige realisatie van 
zijn dienstgebouwen.

Er is nood aan nieuwe kantoren geschikt voor moderne activiteitsconcepten, laboratorium-
ruimten en een datacenter. De ontwerper dient zijn creatie te ontwikkelen volgens een visie 
die de noden van vandaag invult op een wijze die toekomstige ontwikkelingen niet hindert. 
Deze zienswijze is in sterke mate bepalend voor de kwaliteit van het project.
De opdracht omvat minimaal het volledige ontwerp, alsook de kwaliteitsbewaking i.o. van de 
bouwheer bij een mogelijk aansluitende DBFM procedure.
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OO1823
Bonheiden - Gemeentelijke kleuter- en lagere school
Volledige studieopdracht voor het bouwen van een nieuwe gemeentelijke kleuterschool en het verbouwen van de gemeentelijke 
lagere school te Bonheiden

Opdrachtgever   Gemeentebestuur Bonheiden

Ligging    Schommen 2 / Dorp, 2820 Bonheiden

Budget 4.900.826,- euro (excl. btw, excl. erelonen)

Timing te bepalen

Honorarium  Architectuur: min. 6,50%, max. 8,50% op investeringskost
   Stabiliteit: min. 6,50%, max. 9,00% op geraamde kost structuur
   Technieken: min. 8,50%, max. 12,00% op geraamde kost techniek

Vergoeding  12.500,- euro (excl. btw) per laureaat

De gemeentelijke kleuterschool en de gemeentelijke lagere school zijn op dit ogenblik 
gelokaliseerd op twee verschillende plaatsen in het centrum van Bonheiden. De kleuterschool 
telt 161 kleuters en is momenteel gevestigd op de hoek Dorp-Poverstraat. De lagere school 
met 264 leerlingen heeft onderdak in een complex van oudere gebouwen en nieuwbouw 
gelegen aan de Schommen. 

De locatie van deze lagere school maakt deel uit van een groter gebied dat aansluit aan, 
respectievelijk de zone waar het oud gemeentehuis is gelegen (kant Dorp) en aan de oude 
bibliotheek (kant Schoolstraat). Het is de ambitie van het gemeentebestuur om in deze site 
tussen Dorp, Schoolstraat en Schommen, de functies van de kleuterschool en de lagere 
school samen te brengen. 

In functie van de herlokalisatie van de kleuterschool wordt de realisatie van een nieuw complex 
voorzien langsheen het Dorp, waarbij het gemeentebestuur de gronden van de aanpalende 
woningen in de globale ontwikkeling mee wenst op te nemen. Het beeldbepalende volume 
van het oude gemeentehuis kan hierbij geïntegreerd worden met een invulling voor de 
kleuterschool of voor beide scholen. Het nieuwbouwprogramma van de kleuterschool voorziet 
8 kleuterklassen en een opvangklas, een turnruimte en een polyvalente ruimte samen 2000 
m². Van de lagere school wordt een bestaand gebouw, de oude jongensschool met 6 klassen 

gesloopt en vervangen door een nieuwbouw met 6 klassen. De ruimte van de oude bibliotheek 
wordt in het project mee opgenomen voor specifieke taakklassen en gemeenschappelijke 
ruimten. De bestaande fietsenberging en de speelruimten (deels overdekt) dienen in het 
geheel terug opgenomen en geoptimaliseerd te worden.

De bestaande verbindingsweg voor fietsers en voetgangers is te behouden. De behoefte aan 
parkeerplaatsen in relatie tot de schoolactiviteit (personeel en permanente bezoekers) dient 
in dit geheel te worden opgenomen. 

Vanuit de ruimere stedenbouwkundige aanpak is het de bedoeling om de twee functies, de 
kleuterschool en de lagere school, als twee zelfstandige entiteiten verder te laten functioneren 
doch beiden op te nemen in één beeldbepalend geheel. De landschappelijke inbreiding van 
de diverse functies blijft in het geheel een belangrijke doelstelling en wordt als een absolute 
meerwaarde gesteld voor de globale beeldkwaliteit van het centrum.
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OO1824
Mechelen - Basisschool “De Spreeuwen”
Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw voor de basisschool “De Spreeuwen” te Mechelen

Opdrachtgever   Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Ligging    Battelsesteenweg 259, 2800 Mechelen

Budget 1.134.720,- euro (excl. btw en erelonen)

Timing Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): voorjaar 2010  
 Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): voorjaar 2011
   Voorziene beëindiging van de werken: medio 2012

Honorarium  max. 7,85% (globaal ereloon, incl. stabiliteit en technieken)

Vergoeding  2.500,- euro (excl. btw) per laureaat

De basisschool De Spreeuwen telt momenteel ongeveer 530 leerlingen. De huidige gebouwen 
zijn te klein en men heeft daarom een nieuwbouw gepland van ongeveer 1000 m².

De school is gehuisvest op een domein dat zich uitstrekt tussen de Battelsesteenweg en de 
Auwegemvaart. Momenteel beschikt de school over 2905 m² gebouwen op een oppervlakte 
van 10700 m². Hiermee is het domein al behoorlijk volgebouwd. De overblijvende oppervlakte 
is nodig als speelruimte. Met het oog op uitbreiding heeft men daarom bijkomende grond 
aangekocht, langs de Auwegemvaart, links palend aan het domein. Het is de bedoeling hierop 
een nieuwbouw van ongeveer 1000m² in te planten. De tijdelijke paviljoenen op het domein 
zouden op termijn kunnen afgebroken worden.

Gezien het complexe karakter van de bebouwing op de site moet de nieuwe uitbreiding 
uitgaan van een lange termijnvisie op de gehele schoolomgeving.
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