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Met plezier stel ik u de 11de editie van de Open Oproep voor die deze keer 
bestaat uit een uitgebreide maar vooral ook veelzijdige lijst van opdrachten. 
Dit gevarieerd pallet is een teken dat vele opdrachtgevers ondertussen hun 
vertrouwen in onze procedure stellen. Samen met u, wil ik er daarom ook 
graag naar streven om te bewijzen dat we dat vertrouwen waard zijn. 
Opvallend gegeven uit deze projectenlijst is de grote meerderheid van 
lokale besturen. Het feit dat de Open Oproep door deze opdrachtgevers in 
toenemende mate wordt aangewend, is op zichzelf verheugend.Maar het 
wijst ook op de uitdaging om onze Vlaamse Overheid te overtuigen van de 
meerwaarde van de procedure van de Open Oproep voor de selectie van 
ontwerpers. 
De grote diversiteit aan projecten in deze Open Oproep kadert in een 
verbreding van ons werkveld. Het kenmerkt een nieuwe aanzet tot het 
bevorderen van een architecturaal kwalitatieve leefomgeving in 
Vlaanderen. 
In de lijst figureren dit keer ook grote projecten van nutsvoorziening : ik 
denk aan de volledige studieopdracht voor de bouw van een overdekt 
olympisch zwembad te Hasselt en aan de brandweer-kazerne in Puurs. 
Verder ligggen er ook zeer omvattende projecten van stedebouwkundige
aanleg met grote impact op lange termijn voor:  de studieopdracht voor de 
restauratie, herbestemming en uitbreiding van de spoorwegloods tot 
sportcentrum in Essen bv, en natuurlijk ook de opmaak van het masterplan 
voor de Scheldekaaien te Antwerpen. 
Een ander type van projecten zijn op zoek naar een weloverwogen 
herbestemming van betekenisvolle gebouwen: o.a. de studieopdracht voor 
de restauratie en herbestemming tot jeugdcentrum, van de als monument 
beschermde hal 9 op de voormalige Centrale Werkplaatsen te Leuven, de 
renovatie en restauratie van de Eperon D’Or tot borstel- en 
schoeiselmuseum voor de stad Izegem en de restauratie en verbouwing 
van het Begijnhof in Diksmuide. Voor het eerst werd ons ook een 
omvattend landschapsstrategisch plan toevertrouwd: met name de 
studieopdracht voor een ontwikkelings- en beeldkwaliteitplan in Beveren, 
voor de gehuchten Prospolder en  Ouden Boel. Voorts zijn naast  
masterplannen op schaal van het bouwblok , ook weer mooie, uitdagende 
woningbouwprojecten opgenomen.

Een dergelijke diversiteit aan projecten verwacht van de kandidaten dat zij zich 
inschrijven als specifiek team, met de juiste competenties noodzakelijk om de 
opdracht waarvoor zij kandideren ook optimaal waar te maken. 
Tot slot deel ik nog graag mijn eerste ervaringen mee in verband met de nieuwe 
procedure. Zoals u weet, bestaat de voornaamste wijziging aan de
selectieprocedure erin  dat deze  niet langer opgevat wordt als beperkte 
offertevraag, maar als prijsvraag voor ontwerpen gevolgd door een 
onderhandelingsprocedure. Dit maakt dat een externe deskundige bij de 
beoordeling van het ontwerpend onderzoek en de visies van de geselecteerde 
kandidaten betrokken kan worden. 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.

WOORD  VOORAF
De formule 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. Deze jury bestaat uit vijf 
personen, waarvan er drie de bouwheer vertegenwoordigen. Meestal bepleit ik 
dat  ten minste één van de drie afgevaardigden ook technisch onderlegd is. 
Daarnaast zetelt ook een externe deskundige in de selectiecommissie,   en 
fungeert de  Vlaams Bouwmeester als voorzitter. Deze jury blijft echter 
adviserend. Uiteindelijk beslist  de bouwheer over de toekenning van de opdracht, 
maar dat gebeurt in de praktijk toch wel in nauw overleg. 
Zoals steeds vertrouw ik daarom nu weer op uw inzet en uw visie.

Marcel Smets,
Vlaams Bouwmeester
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Gemeente Puurs

De volledige studieopdracht voor de bouw van een nieuwe brandweerkazarne te 
Puurs

Ligging: Kleine Amer, 2870 Puurs (ter hoogte van de N16)
Budget: € 1.600.000,- (excl. btw en erelonen)
Timing: Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s) : juni 2006

Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s) : jan. 2007
Voorziene beëindiging van de werken : dec. 2007 

Honorariumvork: architectuur: min. 7% - max. 9%
Vergoeding: € 3.000,- / laureaat

De gemeente Puurs wil beschikken over een slagvaardig brandweerkorps dat een 
efficiënte hulpverlening kan waarborgen naar zowel de bevolking als naar de industrie. 
Een degelijke en strategisch gelegen infrastructuur is daarom een absolute noodzaak.
Dit project handelt over de bouw van de brandweerkazerne met bijhorende 
buiteninfrastructuur, beide volgens wettelijk geldende voorschriften en normeringen . 
De bouwheer opteert voor een functioneel en duidelijk herkenbaar gebouw, aangepast 
aan de huidige en toekomstige behoeften en gerealiseerd binnen de afgesproken 
budgetten en timing.
Binnen de visie zullen de ontwerpers moeten rekening houden met een groeiend 
brandweerkorps en groeiende ruimtebehoeften. Tevens dient men ook na te denken over 
een eventuele integratie van de Rode Kruisafdelingen die actief zijn binnen de gemeente.
De site is gelegen ter hoogte langsheen de N16 ter hoogte van Kleine Amer in een zone 
voor dienstverlening met o.a. schoolgebouwen.
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AG Stadsvernieuwing Oostende

De volledige studieopdracht voor de bouw van een gedifferentieerd woonproject in 
Oostende

Ligging: tussen centrum Zandvoorde en Tulpenlaan te Zandvoorde
Budget: tussen €3.000.000,- en €5.000.000,-
Timing: Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s) : voorjaar 2006

Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s) : voorjaar 2007
Voorziene beëindiging van de werken : najaar 2008

Honorariumvork: architectuur: min. 5% - max. 7%
stabiliteit: min. 1% - max. 2%
technieken: 1%

Vergoeding: € 2.500,- / laureaat

In het wijkstructuurplan Zandvoorde (deelgemeente van Oostende) werd geopteerd een 
inbreidingsgebied te reserveren voor de ontwikkeling van een vernieuwend woonproject. 
Deze optie werd opgenomen in het vigerend BPA nr. 102 Zandvoorde – deel 2.
Het gaat om een terrein van ruim 1 ha gelegen tussen de achterliggende tuinen van de 
woningen gelegen in het centrum van het dorp Zandvoorde enerzijds en de recentere 
ontwikkelde verkaveling aan de Tulpenlaan anderzijds.
Het gaat om een terrein waar ruimtelijke verdichting aangewezen en ontwerpend te 
verkennen is. Het is de bedoeling om binnen dit gebied een gedifferentieerd woonproject 
te realiseren bestaande uit een 30 à 40 grondontsloten woongelegenheden met tuin 
waarvan een 20 à 24 geschakelde private woningen en een 10 à 16 gelijkvloerse 
woongelegenheden voor senioren.
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AG Stadsvernieuwing Oostende

De volledige studieopdracht voor de bouw van een gedifferentieerd woonproject 
aan de  Blauwkasteelstraat in Oostende

Ligging: Blauwkasteelstraat te Oostende
Budget: tussen €4.000.000,- en €6.000.000,-
Timing: Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s) : voorjaar 2006

Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s) : voorjaar 2007
Voorziene beëindiging van de werken : najaar 2008

Honorariumvork: architectuur: min. 5% - max. 7%
stabiliteit: min. 1% - max. 2%
technieken: 1%

Vergoeding: € 3.000,- / laureaat

Een deel van het bouwblok gelegen tussen de Torhoutsesteenweg, de 
Blauwkasteelstraat, de Nieuwlandstraat en de Zwaluwstraat, heden in eigendom van de 
stad, is rijp voor vervangende nieuwbouw. Het is een uitgelezen plek om op schaal en 
maat van de bestaande woonwijk een vernieuwend woonproject te realiseren.
De ambitie is om een gedifferentieerd woonproject te ontwikkelen hoofdzakelijke 
bestaande uit gesloten bebouwing, deels gericht op sociale huisvesting, deels op andere 
doelgroepen. 
Concreet gaat het om de ambitie er een gedifferentieerd woonproject te ontwikkelen 
hoofdzakelijke bestaande uit gesloten bebouwing, deels gericht op sociale huisvesting, 
deels op andere doelgroepen. 
Naast enkele grondontsloten woningen met tuin zijn in dit project ook het gestapeld 
wonen, het wonen voor minder validen en het inrichten van de semi-publieke ruimte en 
van autostalplaatsen, onderwerp van ontwerpend onderzoek.
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Gemeente Opglabbeek

De volledige studieopdracht voor de bouw van een gemeenschapscentrum in  
Opglabbeek als onderdeel van én geïntegreerd in een visie voor het masterplan
centrumversterking.

Ligging: Kapelstraat 10 te 3660 Opglabbeek
Budget: € 4.728.000,- (excl. btw en erelonen)
Timing: Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s) : maart  2006

Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s) : jan. 2008
Voorziene beëindiging van de werken : dec. 2009 

Honorariumvork: architectuur, stabiliteit, technieken, akoestiek : 
min. 11,09% - max. 13,09%
integratie kunstdecreet : 1,06%
veiligheidscoördinatie : min. 0,50% - max. 0,60%   

Vergoeding: nog niet bepaald 

In de gemeente Opglabbeek, kijkt men al jaren uit naar de realisatie van een nieuwe 
polyvalente zaal, omdat de huidige feestzaal niet meer voldoet aan de actuele noden. 
Opglabbeek kent een zeer bloeiend verenigingsleven en bovendien is er vanuit de 
culturele wereld vraag naar meer leslokalen, meer vergaderruimten, meer crea- en 
vormingslokalen, bijkomende computerklassen en een uitbreiding van de bibliotheek.
Na een eerste voorbereidend onderzoek werd besloten om het huidige 
gemeenschapscentrum ’t Troempeelke uit te breiden (met ~1800 m² netto opp.) en het 
bestaande gebouw (~2500 m² bruto opp.) te optimaliseren en te reorganiseren.
Het project moet kaderen binnen het bestaande ‘masterplan centrumversterking’ en er 
wordt gevraagd om een langetermijnvisie uit te werken voor het gebied rond het 
gemeenschapscentrum.
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KMDA vzw

De volledige studieopdracht voor de opmaak van een deelmasterplan in functie van een 
uitbreiding van de zoo van Antwerpen dat gefaseerd dient uitgevoerd te worden, en de 
realisatie van de eerste fase van dit masterplan.

Ligging: Koningin Astridplein 26, 2018 Antwerpen
Budget: € 2.500.000 ,- (excl. btw en erelonen)
Timing: Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s) : juni 2006

Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s) : sept. 2007
Voorziene beëindiging van de werken : juni 2008 

Honorariumvork: architectuur, stabiliteit, technieken: 
min. 11 % - max. 13 %

Vergoeding: € 6.000,- / laureaat

De zoo van Antwerpen is de belangrijkste toeristische troef van de stad en ligt in het centrum van 
Antwerpen vlakbij het Centraal Station. De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen 
werd op 21 juli 1843 gesticht. Gedurende zijn 163-jarig bestaan onderging de dierentuin grondige 
veranderingen. De tuin breidde uit en steeds meer gebouwen en dierenverblijven werden opgericht 
en aangelegd.
Door de nieuwe dierentuinwetgeving dringt de verruiming van een aantal dierenperken zich op.
Deze opdracht behelst het opmaken van een deelmasterplan voor het gebied dat bestaat uit het 
huidige inkomplein, een terrein gelegen aansluitend aan de zoo deels langsheen de Carnotstraat, 
de Ommeganckstraat en de Ploegstraat en een terrein gelegen eveneens in de Ploegstraat, maar 
aan de overkant. De uitvoering van dit plan dient gefaseerd te gebeuren over meerdere jaren. De 
realisatie van de eerste fase maakt eveneens deel uit van deze opdracht. 
De te ontwikkelen visie voor deze uitbreiding -en de realisatie van het eerste deelproject- integreert 
de zoo op een verantwoorde manier in de stedelijke omgeving en bewaart anderzijds het karakter 
van de oase van groen die het centrum van de tuin nu is. Hoewel er ook andere –secundaire-
functies dienen in ondergebracht te worden, moet er verantwoord met de terreinsuitbreiding
omgegaan te worden in de zin dat zo weinig mogelijk ruimte opgeofferd wordt voor die functies die 
uitbreiding van de dierenperken en de tuin in de weg staan.
De KMDA beoogt met dit project een doordacht, kwalitatief, duurzaam en innovatief project te 
realiseren waarmee zij zich volledig zal integreren in de ontwikkeling van de omgeving enerzijds en 
anderzijds moet dit project haar toelaten de volgende twintig jaren aan de Europese top van 
dierentuinen te blijven staan.
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Gemeente Brasschaat

De volledige studieopdracht voor de opmaak van een RUP, met inbegrip van een 
beelkwaliteitplan, voor het Pendennis Castle te Brasschaat

Ligging: Augustijnslei – Aerdenlei, 2930 Brasschaat
Budget: niet van toepassing
Timing: realisatie 2006
Honorariumvork: vergoeding voor studieopdracht: €36.000 
Vergoeding: €2.500,- / laureaat

Het betreft een terrein in het centrum van de gemeente Brasschaat dat bebouwd is met een 
kasteeltje met een voormalige hotelfunctie, op het perceel staat eveneens een ééngezinswoning 
met blinde zijgevel naar de Aerdenlei toe.
Het kasteel is axiaal ingeplant op de Du Boislei en vormt een herkenningspunt in de omgeving. 
Op het terrein staan merkwaardige oude bomen die zeker langsheen de Augustijnslei moeten 
bewaard worden. Het huidige geldige BPA voorziet in het behoud van het kasteel Pendennis
Castle en een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. De bouwtechnische toestand van het 
kasteel blijkt slecht te zijn.
De gemeente wenst voor deze zonering een ruimtelijk uitvoeringsplan gekoppeld aan een 
beeldkwaliteitplan op te stellen met de doelstelling om betaalbare woningen in het centrum van de 
gemeente te creëren. Minimaal de helft van de voorziene woningen moet zich in het gemiddelde 
marktsegment bevinden. Het aanwezige groenbestand dient men maximaal te behouden en waar 
mogelijk te versterken.  
Op deze cruciale plek in het centrum van de gemeente is verdicht wonen de juiste optie, een 
kwaliteitsvolle nieuwe invulling met een duidelijke visie is hiervoor onontbeerlijk. Er wordt 
gestreefd naar een voldoende hoge bebouwingsdichtheid (45 woningen/ha).
Parkeren zal men in ondergrondse parkeergarages voorzien met ontsluiting langsheen de 
Aerdenlei om het kruispunt met de Augustijnslei niet bijkomend te belasten.  
Een sterke eigen identiteit samen met elementen zoals duurzaam en ecologisch bouwen geven 
het project een meerwaarde. De gemeente Brasschaat wenst door middel van dit instrument een 
kwaliteitsvol invulproject in een centrumzone van het bebouwd perifeer landschap mogelijk te 
maken, waarbij veel aandacht zal gegeven worden aan te ontwikkelen architecturale kwaliteit 
door middel van dit RUP gekoppeld aan het beeldkwaliteitplan.
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CV Zonnige Kempen

De volledige studieopdracht voor de bouw van een sociale woningbouwproject te 
Grobbendonk.

Ligging: Floris Primsstraat 1-3, 2280 Grobbendonk
Budget: €2.100.000,- (opbouw wgln) +  €50.000,- (infrastructuur)
Timing: nog niet bekend
Honorariumvork: Erelonen volgens de richtlijnen van VHM – Brussel
Vergoeding: € 3.000,- / laureaat

‘Zonnige Kempen’ is een sociale huisvestingsmaatschappij, erkend door VHM, die bij het 
realiseren van hun sociale woningen steeds het creëren van meerwaarden voor zowel de 
toekomstige bewoners als voor de omgeving als uitgangspunt stelt. Hieruit is de ambitie 
gegroeid om ‘duurzame en energiezuinige bouwprojecten’ te realiseren, ook in dit project. 
Het project ‘PLA-MA’ in de Floris-Primsstraat te Grobbendonk betreft de herontwikkeling
van 2 verlaten bedrijventerreinen, waar op het ene perceel de industriële complexen zijn 
achtergebleven, zgn. brownfieldontwikkeling. 
De percelen bevinden zich in het centrum van Grobbendonk en zijn omringd door 
woongebied, het is dus een inbreidingsgericht verdichtingsproject. 
Op het eerste perceel kunnen 19 sociale huurwoongelegenheden voorzien worden door 
omvorming van de bedrijfsgebouwen. Op het naastgelegen perceel kunnen 8 
nieuwbouwwoongelegenheden opgericht worden. In totaal is het de bedoeling om 27 
woningen te realiseren, waarbij een sociale mix en ruimtelijke kwaliteit belangrijk is. Het 
ontwerpen van de openbare ruimte behoort voorlopig niet tot de opdracht. 
Voor de percelen gelden BPA-voorschriften. Ze zijn gelegen in woonzone en bestemd 
voor sociale huisvesting. 
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Stadsbestuur Izegem

De volledige studieopdracht voor de renovatie en de restauratie van de Eperon d'Or
tot borstel- en schoeiselmuseum voor de Stad Izegem.

Ligging: Prins Albert laan 5, 8870 Izegem
Budget: € 670.000 ,-
Timing: Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s) :april 2006

Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s) : dec. 2006
Voorziene beëindiging van de werken : voorjaar 2008 

Honorariumvork: architectuur: min. 12% - max. 14%
Vergoeding: € 2.500,- / laureaat

De Eperon d’Or is een belangrijk restant van de industriële activiteit bij uitstek waar Izegem in het 
begin van de 20° eeuw zo bekend om was, nl. de schoenindustrie. Het betreft een art déco
gebouw van de jaren ’30, dat beschermd is als monument. De renovatie en restauratie van het 
gebouw zullen in nauwe samenspraak met de dienst Monumenten en Lanschappen dienen 
aangepakt te worden. 
Dit gebouw werd door de stad Izegem aangekocht om beide stedelijke musea (borstelmuseum en 
schoeiselmuseum) in onder te brengen. Het gebouw zal ingeschakeld worden in een resem aan 
activiteiten binnen de toerismesector van de streek, nl. museumbezoek, kanaaltoerisme, 
algemeen toerismeloket, … . Het gebouw wordt een echte aantrekkingspool voor de hele regio. In 
dat opzicht dient het gebouw volledig te beantwoorden aan de flexibiliteit van het programma en 
dient er ook rekening gehouden te worden met de toegankelijkheid. 
Voorafgaand aan de architectuuropdracht wordt er reeds een studie ontwikkeld door een externe 
firma ivm de invulling van het museum. Het is dan de opdracht van de architect om deze visie op 
een attractieve en logische manier in het gebouw te incorporeren.
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AG  Stadsontwikkeling Leuven

De volledige studieopdracht voor restauratie en herbestemming tot 
bibliotheekfiliaal, gemeenschapscentrum, wijkgezondsheidscentrum, horecazaak 
en overdekte publieke ruimte, van de als  monument beschermde hallen 4 en 5 en 
bijgebouwen op de voormalige Centrale Werkplaatsen te Leuven.

Ligging: Diestsesteenweg 104, 3010 Leuven
Budget: € 5.702.479,-
Timing: Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s) :voorjaar 2007
Honorariumvork: architectuur: min. 8,50% - max. 10,50%
Vergoeding: € 14.000,- / laureaat

Vanaf 1863 was er op een 8 ha groot terrein in de nabijheid van het station van Leuven een 
spoorwegwerkplaats actief. In 1993 heeft de NMBS het terrein verlaten. De stad  Leuven koopt de 
terreinen aan en zal ze via haar autonoom gemeentebedrijf omvormen  tot een stedelijke 
woonwijk.
Bij ministeriel besluit van 14 november 1996 werden delen van de voormalige werkplaatsen 
beschermd als monument. Zo werd het complex bestaande uit hal 4, hal 5 en een aantal 
tussenliggende gebouwen beschermd. Het complex dateert van 1863 – 1882 en heeft een 
oppervlakte van ca. 7.000 m². 
De studieopdracht omvat enerzijds de restauratie van deze gebouwen en anderzijds de  
herinrichting van de gebouwen voor de nieuwe functies als bibliotheekfiliaal voor de deelgemeente 
Kessel-Lo (ca. 1.300 m²), wijkgezondheidscentrum (ca. 800 m²), gemeenschapscentrum (ca. 
1.200 m²), horecazaak (ca. 200 m²) en overdekte publieke ruimte. Deze gemeenschapsfuncties 
moeten een impuls geven aan de centrumvorming in dit deel van Kessel-Lo.
Het beschermde complex is een voorbeeld van industriële architectuur. Aandachtspunten van de 
stad bij de nieuwe invulling zijn: respect voor de eigenheid van elk der gebouwen,  sobere en 
functionele architectuur, flexibiliteit bij de invulling van de nieuw te realiseren ruimtes.
De studie van de buitenaanleg hoort niet bij de opdracht. Voor het geheel van de buitenaanleg en 
de infrastructuuraanleg op de terreinen van de voormalige Centrale Werkplaatsen wordt een apart 
ontwerpteam aangesteld. 
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AG  Stadsontwikkeling Leuven

De volledige studieopdracht voor restauratie en herbestemming tot jeugdcentrum, 
van de als monument beschermde hal 9 op de voormalige Centrale Werkplaatsen te
Leuven. 

Ligging: Diestsesteenweg 104, 3010 Leuven
Budget: € 4.214.876,-
Timing: Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s) :voorjaar 2007
Honorariumvork: architectuur: min. 8,50% - max. 10,50%
Vergoeding: € 10.000,- / laureaat

Vanaf 1863 was er op een 8 ha groot terrein in de nabijheid van het station van Leuven een 
spoorwegwerkplaats actief. In 1993 heeft de NMBS het terrein verlaten. De stad  Leuven koopt de 
terreinen aan en zal ze via haar autonoom gemeentebedrijf omvormen  tot een stedelijke 
woonwijk.
Bij ministeriel besluit van 14 november 1996 werden delen van de voormalige werkplaatsen 
beschermd als monument. Eén van de beschermde gebouwen is hal 9. Het betreft een hal met 
een oppervlakte van ca. 1950 m² die ca. 1920 op de werkplaatsen heropgebouwd werd, deels met 
materiaal van een andere hal uit 1907. 
De studieopdracht omvat enerzijds de restauratie van deze hal en anderzijds de  herinrichting van 
de hal voor de nieuwe functie van jeugdcentrum voor de stad Leuven. Het jeugdcentrum vervult 
functies inzake dienstverlening, ontmoeting/opvang en vrijetijdsprogrammatie. Concreet betekent 
dit dat er naast kantoren voor de jeugddienst, ook vergaderlokalen, ruimte voor een infopunt, een 
grotere ontmoetingsruimte, opvanglokalen, atelierruimtes en een overdekte speel-/sportruimte 
nodig zijn. Voor de nieuwe functies (exclusief de overdekte speel-/sportruimte) wordt een 
vloeroppervlakte van 1600 à 1800 m² voorzien, gespreid over meerdere bouwlagen.
Hal 9 is een voorbeeld van industriële architectuur. Voor de nieuwe invulling met het jeugdcentrum 
denkt de stad dan ook aan sobere, functionele architectuur die echter aantrekkelijk en sfeervol 
moet zijn voor de jongeren voor wie het gebouw bestemd is.
De studie van de buitenaanleg hoort niet bij de opdracht. Voor het geheel van de buitenaanleg en 
de infrastructuuraanleg op de terreinen van de voormalige Centrale Werkplaatsen wordt een apart 
ontwerpteam aangesteld. 
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Gemeente Maasmechelen

De volledige studieopdracht voor de opmaak van een beeldkwaliteitplan 
“Opgrimbie” te Maasmechelen

Ligging: Hoek Heirstraat – Hoekstraat Opgrimbie – 3630 Maasmechelen
Budget: niet van toepassing 
Timing: Nog niet bekend
Honorariumvork: vergoeding voor studieopdracht: €15.000,-
Vergoeding: € 2.500,- / laureaat

In navolging van de opmaak van de structuurschets Opgrimbie (2002) wil het gemeentebestuur 
een studieopdracht uitschrijven voor de opmaak van een “beeldkwaliteitsplan” voor de locatie hoek 
Heirstraat – Hoekstraat. Opgrimbie is een doorstroomgemeente gelegen in buitengebied van 
Maasmechelen. De kern kenmerkt zich door hoofdzakelijk residentiële functies en de 
aanwezigheid van een grote wijk met sociale woningen. In de structuurschets heeft het 
gemeentebestuur de ruimtelijke visies uitgezet voor de ruimtelijke ontwikkelingen van het 
centrumgebied van Opgrimbie met als doel te komen tot een kernversterking.
De hoeklocatie Heirstraat – Hoekstraat is een kenmerkende site binnen de historische kern van 
Opgrimbie. Op deze plaats bevinden zich de vroegere jongensschool, het voormalige 
gemeentehuis, het huidige wijkcentrum en het “Volkshuis”. Rond deze publieke gebouwen zijn 
ook een aantal één- of meergezinswoningen aanwezig. 
De opdracht heeft tot doel een antwoord te formuleren op de vraag welke beeldbepalende 
impulsen kunnen gegeven worden vanuit het historische, het huidige en het toekomstige karakter 
van de kern van Opgrimbie. In dit proces dient rekening te worden gehouden met de gewenste
beleving, potenties en typologieën van de private en publieke ruimten en de onderlinge ruimtelijke 
complementariteit tussen de diverse elementen van deze strategische locatie. Bijzondere 
aandacht binnen het beeldkwaliteitsplan kan besteed worden aan aspecten zoals architecturale en 
stedenbouwkundige kwaliteit, duurzaam bouwen, levenslang wonen, integratie van sociaal-
maatschappelijke voorzieningen, enz.
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Stad Hasselt

De volledige studieopdracht voor de bouw van een overdekt zwembad met 
olympisch bad, instructiebad en recreatief gedeelte te Hasselt

Ligging: Elfde Liniestraat, 3500 Hasselt
Budget: € 20.000.000,-
Timing: Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s) :mei 2006

Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s) : 2007
Voorziene beëindiging van de werken : 2009

Honorariumvork: architectuur: cat 3 van deontologische norm nr 2
stabiliteit : KVIV Barema S, klasse 3
technieken : KVIV Barema E, klasse 2

Vergoeding: e 5.000,- / laureaat

De stad Hasselt wil een nieuw overdek zwembad bouwen met een Olympisch bad met 
min afmetingen 50mx25m. Daarnaast omvat het programma o.a. : een instructiebad  met 
min afmetingen 25mx15m, een recreatief zwemgedeelte van ongeveer 300m2, een vaste 
tribune van min 300 zitplaatsen, een uitschuifbare tribune van min 1200 zitplaatsen. 
Organisatorisch vangt het nieuw te ontwerpen complex naast de hoger genoemde 
binnenzwembaden zowel de nevenfuncties voor het nieuwe binnenzwembad als deze 
van het bestaande buitenzwembad (Kapermolen) op. Gemeenschappelijke functies voor 
binnen en buitenbad zijn oa het horeca gedeelte, gedeelte kleedkamers, technische 
ruimtes enz. 
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt moet het complex integreren in zijn omgeving en 
tegelijk dient het gebouw te worden uitgewerkt als een identiteitsbepalend gebouw t.a.v
de Elfde Liniestraat. 
Het parkeren bij het zwembad zal zoveel mogelijk worden opgevangen door een 
verdiepte parking t.a.v de Elfde Linie straat waarbij kan worden ingespeeld op het reeds 
aanwezige natuurlijke niveau verschil van de site. 
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De Lovie vzw

De volledige studieopdracht voor de restauratie en de verbouwing van Het Begijnhof 
in Diksmuide

Ligging: Begijnhofstraat 2 – 8600 Diksmuide
Budget: € 2.883.560 ,-
Timing: Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s) : eind 2006
Honorariumvork: architectuur: min. 9% - max. 11%
Vergoeding: € 2.500,- / laureaat

Het Begijnhof van Diksmuide is één van de vestigingen van De Lovie, een centrum voor begeleiding 
van personen met een verstandelijke handicap.  De site is beschermd als monument. Voor de twintig 
mensen met een verstandelijke handicap die er wonen, biedt deze locatie vele kansen : wonen dicht 
bij het stadscentrum, gebruik kunnen maken van sport- en ontspanningsfaciliteiten in de stad, 
ontmoeting met de vele toeristen die het Begijnhof bezoeken, meewerken in een winkelproject op de 
site.
Het Diksmuidse Begijnhof is een getuige van de begijnenbeweging in de 13de eeuw.  Na WO I werd 
het wederopgebouwd in historiserende stijl.  Het Begijnhof van Diksmuide is een typisch 
pleinbegijnhof.  De bezoeker wordt onmiddellijk gecharmeerd door het vrij authentiek aangelegde 
binnenplein met waterput en bloemenperken.  Vier gebouwen omsluiten het binnenplein : twee 
witgekalkte hoofdgebouwen, het poorthuis en de kapel.  De oorspronkelijke verticale structuur van het 
bewoonde gebouw is grotendeels doorbroken.  Hierin situeerden zich eertijds de woning van de 
grootjuffrouw en de kluizen.  Het andere gebouw dat vele jaren leegstaat, omvat vier huizen die nog 
vrij intact zijn qua structuur en indeling.  De woningen zijn van het binnenplein afgesloten door 
ommuurde voortuintjes.  In het vroegere poorthuis is een winkelproject ingericht.
Het is de bedoeling op de site kleinschalige woonvormen te realiseren voor een 25-tal mensen met 
een verstandelijke handicap evenals het huidige winkelproject, een bezoekerscentrum, een als 
gastenlogies ingericht begijnenhuisje.  Ook de herinrichting van het begijnhofplein met de 
achterliggende tuin behoren tot deze studieopdracht. De opdracht van de kapel omvat enkel beperkte 
restauratiewerken.
Bij deze realisatie wordt rekening gehouden met de cultuurhistorische en architectuurhistorische 
waarden van Het Begijnhof, met een functionele inrichting alsook met het creëren van een evenwicht 
tussen privacy van de bewoners en de sociale interactie met de bezoekers op de site. 
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Gemeente Essen

De volledige studieopdracht voor de restauratie, herbestemming en uitbreiding van de 
spoorwegloods tot sportcentrum te Essen

Ligging: Hemelrijk – 2910 Essen 
Budget: € 4.000.000,-
Timing: nog niet bekend
Honorariumvork: architectuur: 

stabiliteit : 
technieken : 

Vergoeding: nog niet bepaald

Op een 9 ha. Groot terrein bevindt zich een geklasserde voormalige spoorwegloods die dringend aan 
restauratie toe is. Het terrein is onttrokken aan haar bestemming van spoorwegemplacement en 
bevindt zich recht tegenover het eigenlijke stationsgebouw, dat eveneens geklasseerd is. In 
samenspraak met de eigenaar, de NMBS-Holding, werd een bijzonder plan van aanleg opgesteld 
voor het terrein met als herbestemming woonzone, recreatiezone en groenzone. De loods ligt in de 
recreatiezonemet als doel een sportcentrum met aanverwante accommodatie uit te bouwen 
(individuele sporten, horeca, winkelvoorziening,…). 
De gemeente is kandidaat-koper met de bedoeling het gebied tot een impulsgebied om te vormen 
waar wonen, werken en recreëren met elkaar verbonden worden. De nabijheid van de spoorlijn en 
gelegen in een verbindingsgebied tussen verschillende woonwijken verlenen het project een 
speerpuntfunctie.
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Stad Genk

De volledige studieopdracht voor de opmaak van een integraal plan en bestek voor de 
aanleg/inrichting van het centrale plein op de mijnsite Winterslag (“C-Mine” genaamd) 

Ligging: hoek W. Kastanjelaan/E. Coppéelaan te Genk – 3600 Genk
Budget: € 1.400.000,-
Timing: toewijzen van de opdracht aan de ontwerper(s): voorjaar 2006 

toewijzen van de opdracht aan de uitvoerder(s): voorjaar 2007 
Voorziene beëindiging van de werken : 2009

Honorariumvork: architectuur: min. 6% - max. 8%
Vergoeding: € 2.500,- / laureaat

C-mine is een clusterproject voor de unieke herbestemming van de mijnsite van Winterslag. Het 
centrale plein moet het nieuwe hart vormen van het oude en het nieuwe Winterslag. Het maakt deel 
uit van het publieke domein en biedt een toegang tot de omliggende gebouwen waar 4 nieuwe 
functies een plaats vinden: vorming, cultuur, creatieve economie en recreatie, welke worden 
ontwikkeld vanuit het centrale thema ‘Creativiteit’. 
Deze polyvalente en hedendaagse buitenruimte moet een activiteitenplein worden en een 
gemeenschappelijke ontmoetingsplaats voor de nieuwe gebruikers, o.a. voor de media- en 
designacademie, het cultuurcentrum en de bioscoop.
Het stedelijk plein wordt gekaderd door enkele waardevolle industrieel-archeologische relicten. 
Centraal op het plein staan de jongste en de oudste schachtbok van de Limburgse mijnstreek, als 
stille getuigen van wat ooit de toegang was naar het zwarte goud. De beschermde gebouwen en 
constructies maken deel uit van een orthogonaal stedenbouwkundig concept en zijn een 
bovengrondse weerspiegeling van het ondergrondse netwerk. Op termijn zal het plein en de 
historische noord- en oostgevel vervolledigd worden met 2 ‘ontbrekende’ wanden. Deze gebouwen 
krijgen een uitgesproken hedendaags architecturaal karakter en kunnen de immense schaal van het 
plein op het juiste niveau brengen.
Naast de aanleg van het plein en de renovatie en herbestemming van het beschermde patrimonium 
ondergaat ook de rest van de voormalige mijnsite binnenkort een ontwikkeling via het invullen van 
een woonzone, het aanleggen van een ondergrondse parking en het leggen van verbindingen met 
het onderliggende en omliggende (stedelijke) weefsel. 
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Gemeente Beveren

De volledige studieopdracht voor het opmaken van een ontwikkelings- en 
beeldkwaliteitplan voor de gehuchten Prospolder, Ouden Doel en omgeving te 
Beveren

Ligging: noordelijk deel van de gemeente – 9120 Beveren
Budget: niet van toepassing
Timing: realisatie 2006
Honorariumvork: vergoeding voor studieopdracht: €24.793,39,-
Vergoeding: € 2.500,- / laureaat

De Ontwikkelingsschets 2010, het geactualiseerde Sigmaplan en de achtergrondnota Natuur beogen 
de ontwikkeling van een groot noordelijk natuurgebied. Dat noordelijke gebied wordt heden 
ingenomen voor landbouwactiviteiten. De poldergehuchten Prosperpolder en Ouden Doel grenzen 
nauw aan of komen mogelijks volledig in dit toekomstig natuurgebied (overstromingsgebied, 
estuariene natuur) te liggen.
Met de opmaak van deze studie wenst de bouwheer voortijdig ideeën of acties voor inrichting, 
leefbaarheid,…naar voor te schuiven. Een belangrijke invalshoek voor deze studie vormt het 
menselijke aspect. De visie op het gebied dient dan ook ontwikkeld te worden in functie van de 
leefbaarheid voor de bewoners van de poldergehuchten. Ook belevingswaarde en beeldkwaliteit zijn 
belangrijke aspecten die in deze studie aan bod moeten komen.
De studie omvat het uitwerken van een toekomstbeeld/stedenbouwkundig ontwerp voor 
Prosperpolder en Ouden Doel, een verkenning van mogelijke acties om de leefbaarheid van 
Prosperpolder te verhogen en  een toekomstvisie op het “nieuwe landschap” met aandacht voor zijn 
cultuurhistorische eigenheden en recreatief medegebruik.
De studie omvat ook de opmaak van een concreet actieprogramma met aandacht voor de fasering 
van de werken.
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Gemeente Beveren

De volledige studieopdracht voor het opmaken van een ontwikkelings- en 
beeldkwaliteitsplan voor de open ruimte van Kallo.

Ligging: Omgeving Kallo – 9120 Beveren
Budget: niet van toepassing
Timing: realisatie 2006
Honorariumvork: vergoeding voor studieopdracht: €41.322,31,-
Vergoeding: € 2.500,- / laureaat

Het ontwikkelingsplan omvat een actieprogramma en de formulering van een aantal 
hefboomprojecten. De opdrachtgever hecht veel belang aan beeldkwaliteit van de kern en omgeving. 
dit plan dient  deze meerwaarde voor de inwoners van Kallo te waarborgen. Tevens spelen de 
ontwerpers een belangrijke rol bij de presentatie en bekendmaking van het ontwikkelings- en 
beeldkwaliteitsplan.
Het ontwikkelingsplan Kallo heeft expliciet als doel de principes en randvoorwaarden verwoord in de 
studie “Kernideeën voor de polderdorpen” voor de gewenste ontwikkeling van Kallo en omliggende 
open ruimten concreet uit te werken. Dit ontwikkelingsplan dient zo veel mogelijk aan te sluiten bij de 
eigenheid van Kallo met als doel de kwaliteiten en potenties te accentueren en te versterken. Dit plan 
is meer dan een structuurvisie en resulteert in een gedetailleerd planologisch ontwerp met duidelijke 
planuitwerkingen. Deze zullen als basis dienen voor de opmaak van gemeentelijk ruimtelijke 
uitvoeringsplannen voor de koppelingsgebieden.
Het beeldkwaliteitsplan zal de kwalitatieve inrichting van de open ruimte moeten waarborgen. 
Enerzijds moet voldoende aandacht worden besteed aan de samenhang tussen de elementen die 
deel uitmaken van het ontwikkelingsplan, anderzijds moet ook de beleving van het (nieuwe) 
ruimtebeeld voldoende aan bod komen in de studie.
Om snel resultaat te geven aan de realisatie van het ontwikkelingsplan dienen er een aantal 
hefboomprojecten aangeduid te worden die de gewenste ontwikkeling structureren.
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OCMW Tremelo

De volledige studieopdracht voor de bouw van bejaardenwoningen op de site “Den 
Boomgaard” te Baal

Ligging: Baalsebaan 289 – 3128 Baal 
Budget: €360.000,00 ,- te verhogen via financiering
Timing: toewijzen van de opdracht aan de ontwerper(s): mei 2006 

toewijzen van de opdracht aan de uitvoerder(s): oktober 2006
voorziene beëindiging van de werken : 2009

Honorariumvork: architectuur: min. 5% - max. 7%
stabiliteit : min. 1% - max. 2%
technieken : 1% 

Vergoeding: € 5.000,- / laureaat

Tremelo (+/- 14.000 inwoners) is gesitueerd in een landelijk gebied met veel bouwzones in 
een groene omgeving, op beperkte afstand (binnen een straal van 50 km) van steden zoals:

- de hoofdstad van de provincie Vlaams Brabant
- de Europese hoofdstad 
- de metropool Antwerpen

De gemeente Tremelo is een slaapgemeente, die evolueert naar residentiële bebouwing, 
zodat de site “Den Boomgaard” dient te passen in dit modern bouwevoluerend gebied. Er 
zijn talrijke grote woningen met grote tuinen, die moeilijk te onderhouden zijn voor senioren 
en derhalve is de behoefte aan comfortabele bejaardenwoningen reëel. 
De site “Den Boomgaard” ligt in het centrum van de deelgemeente Baal, in de onmiddellijke 
omgeving van winkels, kerk, enz… en derhalve uiterst geschikt om het sociaal leven van de 
senioren in de bejaardenwoning te bevestigen.
De bouwheer opteert voor een project met verschillende types van woningen. Naast de 
aanleg van de woningen en de nodige infrastructuur omvat dit project tevens de aanleg van 
groen, een gemeenschappelijke ruimte en een polyvalente ruimte voor OCMW-diensten
(tweedehandswinkel, opslagplaats klusjesdienst, …). 
Dit huisvestingsproject dient in verschillende fazen, in de tijd gespreid, gerealiseerd te 
worden.
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Stad Antwerpen & Waterwegen en
Zeekanaal NV in opdracht van het Vlaams Gewest

De volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de scheldekaaien
te Antwerpen

Ligging: Scheldekaaien - Antwerpen 
Budget: niet van toepassing
Timing: toewijzen van de opdracht aan de ontwerper(s): juli 2006 
Honorariumvork: vergoeding voor studieopdracht: min €150.000,- - max. €250.000,-
Vergoeding: € 15.000,- / laureaat

Op “De Scheldekaaien” omvat een strook van 6 km lang en 80m breed van noord naar zuid van de historische stad op de Antwerpse 
rechteroever. Om Antwerpen te beschermen tegen overstromingsgevaar, dient op deze plaats de waterkering heraangelegd te worden 
om bescherming te bieden tegen waterstanden tot 2m25 boven de ‘Blauwe steen’. De integratie ervan als functioneel en esthetisch 
element in de publieke ruimte is een ontwerpuitdaging. Bijkomend stelt zich nog de technische opgave van de stabilisering van de oude 
kaaimuren. 
Met de Scheldekaaien kan Antwerpen zijn ambitie van stad aan de stroom waarmaken. Vandaag hebben de Scheldekaaien een 
onbestemd karakter en bieden een verwaarloosde indruk. Zij vormen een barrière tussen de stroom en de stad en maken geen deel uit 
van het stedelijke weefsel. Door de herinrichting van de Scheldekaaien tot kwalitatieve publieke ruimte, wil men de band tussen de stad 
en de stroom versterken.
De stad Antwerpen en Waterwegen en Zeekanaal NV sluiten een samenwerkingsakkoord en de Stad Antwerpen zal optreden als 
opdrachtgevend bestuur voor de opmaak van een Masterplan voor de Scheldekaaien. Dit Masterplan speelt een rol in een proces met 
bijkomende publieke actoren zoals het Havenbedrijf en De Lijn en zal als uitgangspunt dienen voor een overeenkomst over de concrete 
heraanleg van de Scheldekaaien, tussen stad Antwerpen, Waterwegen en Zeekanaal NV en de andere betrokken publieke actoren.
Het Masterplan moet de krijtlijnen vastleggen voor de toekomstige functionele invulling en het ruimtelijke beeld van de kaaien en moet 
een strategie bieden voor de ontwikkeling ervan. Het masterplan moet de samenhang en de ruimtelijke kwaliteit van de Scheldekaaien
bewaken. Het Masterplan zal daartoe onder meer de gewenste oplossingen voor de waterkering, de verkeersinrichting (langzaam 
verkeer, gemotoriseerd verkeer, een tramlijn, verkeer over water, parkeren enz.), de locatie, aard en volumes van bestaande en nieuw in
te planten functies vastleggen, en richtlijnen geven voor de beeldkwaliteit van de architectuur en de publieke ruimte. De opdracht situeer
zich met andere woorden op het raakvlak van stedenbouw, stadsontwerp, landschapsontwerp, architectuur en het ontwerp van de 
publieke ruimte.
Het Masterplan speelt ook een sleutelrol in het proces. Van het ontwerpteam wordt - behalve sterke ontwerpcapaciteiten - dan ook een 
procesmatige aanpak verwacht. De Masterplanner werkt onder leiding van de gemengde plangroep onder impuls van de stad Antwerpe
en Waterwegen en Zeekanaal NV samen en stemt af met een aantal lopende planningsprocessen en een aantal parallel lopende 
thematische deelstudies, met name een technische studie, een functioneel - financieel onderzoek  en een mobiliteitstudie. Hij integreert,
via het voeren van ontwerpmatig onderzoek, de inzichten en resultaten die in deze deelstudies worden ontwikkeld.
Het plan zal in een volgende fase worden vertaald in een aantal uitvoeringsgerichte deelprojecten op vlak van infrastructuurwerken, 
architectuur, inrichting van de publieke ruimte enz. Het ontwerpteam wordt betrokken bij de supervisie ervan en komt in aanmerking om 
hiervan een deel voor zijn rekening te nemen.
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Waterwegen en Zeekanaal NV

De volledige studieopdracht voor het bouwen van twee fietsbruggen ter hoogte van 
het Zennegat te Mechelen : Een vaste of beweegbare brug over het kanaal Leuven-
Dijle en een vaste brug over de Zenne

Ligging: Zennegatvaart, monding Zenne en Dijle – 2800 Mechelen
Budget: € 600.000,- (excl. btw en erelonen) voor de brug over het kanaal

€ 500.000,- (excl. btw en erelonen) voor de brug over de Zenne
Timing: toewijzen van de opdracht aan de ontwerper(s): 2006

toewijzen van de opdracht aan de uitvoerder(s): 2007
voorziene beëindiging van de werken : eind 2007

Honorariumvork: volgens KVIV-norm, geheelopdracht infrastructuur

Ten NW van Mechelen stromen Zenne en kanaal Leuven-Dijle ter hoogte van het Zennegat in de 
Dijle.  ‘Het Thiebroekbos’ tussen Zenne en kanaal is natuurgebied en wordt beheerd door de 
Vlaamse Gemeenschap, afdeling Bos & Groen.  Het natuurgebied ‘Den Battelaer’ tussen het kanaal 
en de Dijle is eigendom van de stad Mechelen en wordt beheerd door natuurvereniging Natuurpunt.  
Dit gedeeltelijk ondergelopen weiland omvat de gerestaureerde Oude Dijle-arm.  
Aan de monding van het kanaal in de Dijle bevindt zich de Zennegatsluis, een beschermd monument.  
Nabij de sluis staan enkele gebouwen, waaronder het voormalig tolhuis, het kunstatelier van Mechels
schilder Frans Croes, een horeca-gelegenheid en enkele particuliere huizen.
De opdracht omvat enerzijds een voetgangers- en fietsersbrug over het kanaal Leuven-Dijle in de 
nabijheid van de Zennegatsluis.  De brug moet de sluis ontlasten van het langzaam verkeer die deze 
gebruikt als verbinding tussen de twee natuurgebieden.  Aangezien de bevaarbaarheid van het 
kanaal voor de scheepvaart niet in het gedrang mag komen, moet de brug ofwel beweegbaar, ofwel 
vast maar dan voldoende hoog zijn.  Een beweegbare brug zou bediend worden vanuit de 
bedieningspost te Kampenhout.
De tweede brug, in het verlengde van de eerste, is een voetgangers- en fietsersbrug die de oversteek 
maakt over de Zenne.  Deze brug moet berijdbaar zijn voor dienstwagens.
Vanwege het natuurhistorische en historische belang van de site, wordt van de ontwerper een 
bijzondere aandacht en inbreng verwacht omtrent de landschappelijkheid van het ontwerp en de 
relatie ervan met de omgeving.
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Gemeente Beveren

De Volledige studieopdracht voor de uitbreiding van het gemeentehuis van Beveren 
en de herinrichting van de binnenzone tussen de Grote Markt, Stationsstraat en de
Peperstraat

Ligging: Grote Markt – Stationsstraat – 9120 Beveren
Budget: €3.000.000,- (excl. btw en erelonen)
Timing: toewijzen van de opdracht aan de ontwerper(s): juli 2006

toewijzen van de opdracht aan de uitvoerder(s): eind 2007
Honorariumvork: architectuur: min. 7% - max. 10%
Vergoeding: € 2.500,- / laureaat

De gemeente Beveren wil de huisvesting van zijn verschillende diensten optimaliseren en uitbreiden.
Op 18 december 2003 heeft de gemeente het gebouw verworven op de hoek van de Grote Markt en 
de Stationsstraat met het oog op de uitbreiding van het gemeentehuis. Dit voormalig
bankgebouw moet worden gesloopt en vervangen door een nieuwbouw, te verbinden met het 
bestaande gemeentehuis. 
De nieuwbouw houdt rekening met de strategische ligging aan de Grote Markt en realiseert een 
goede architecturale en stedenbouwkundige invulling in de Stationsstraat. De ontwerper moet
een integrale visie ontwikkelen op het administratief centrum met duidelijkheid voor de bezoeker. Het 
project moet resulteren in een betere dienstverlening aan de burger, waarvoor een
masterplan ter beschikking van de ontwerper zal worden gesteld. De ontwerper zal bij het opmaken 
van zijn ontwerp contact houden met de opstellers van het masterplan.
Een tweede luik van de opdracht bestaat in het onderzoek van de mogelijkheden voor de zone, 
afgebakend door de Grote Markt, de Stationsstraat en de Peperstraat.  Het is de bedoeling dat
aan die binnenzone een kwalitatieve invulling wordt gegeven, wat dan ook dient uit te monden in een 
nieuw BPA.
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opmaak
Team Vlaams Bouwmeester

fotografie
Jan Kempenaers
Niels Donckers (1109, 1110 en 1119) 
of vermeld bij de afbeelding zelf

verantwoordelijke uitgever
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaams Bouwmeester
Koning Albert II - laan 20 bus 9, 1000 Brussel

bijkomende informatie - over de inschrijving, bestekken, aanvullende stukken en voorwaarden - bij
edwin.deceukelaire@azf.vlaanderen.be
(+32) (2) 553 71 91
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