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De Open Oproep streeft naar een kwalitatieve selectie en voordracht van
ontwerpers voor publieke bouwopdrachten. Hij vormt een waardevol
instrument om de architecturale kwaliteit van de Vlaamse
overheidsopdrachten te bevorderen. Graag zet ik daarom de werkwijze
verder die mijn voorganger in het leven heeft geroepen. Het doet me dan
ook genoegen u hiermee de 9de Open Oproep aan te kondigen.
Deze 9de uitgave verschilt echter van de vorige. Voor ik nog in dienst
trad, is de procedure op de valreep gewijzigd, in hoofdzaak om
administratieve en juridische redenen. Na vier jaar ervaring met de Open
Oproep als selectieprocedure voor ontwerpers van publieke
bouwopdrachten, werd besloten de procedure op een aantal vlakken bij
te stellen. De Vlaamse regering keurde de nieuwe aanpak van de Open
Oproep goed in haar zittingen van 18 en 25 maart 2005. Omwille van het
creatieve, conceptuele, visionaire en procesmatige karakter van
ontwerpopdrachten besliste ze de procedure niet langer op te vatten als
een beperkte offertevraag, maar als een prijsvraag voor ontwerpen
gevolgd door onderhandelingsprocedure.
Deze verandering laat voortaan toe om een externe deskundige te
betrekken bij de beoordeling van het ontwerpend onderzoek en de visies
van de geselecteerde kandidaten. Ze stelt de opdrachtgever 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. De laatste bepaalt de grenzen
waarbinnen de toe te wijzen dienstenopdracht straks met de laureaten
onderhandeld wordt. Al deze bepalingen staan meer uitgebreid in het
reglement in de publicatie “Open Oproep. Selectieprocedure voor
ontwerpers van publieke bouwopdrachten”.

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

Tot slot dient vermeld dat deze Open Oproep 9 een tussentijdse publicatie
betreft. De lopende herziening van de procedure stond de eerdere publicatie van
de door de Vlaamse overheid voorgenomen projecten in de weg. Aan de
beschikbare lijst van 7 projecten in opdracht van een Vlaamse overheid werden
ondertussen nog 3 projecten van lokale besturen toegevoegd. In juli verschijnt
echter de geplande publicatie van Open Oproep 10. Op die manier wordt het
gebruikelijk halfjaarlijkse ritme van de Open Oproep - één publicatie in januari en
één in juli- hersteld.
Ik hoop stellig dat deze twee Open Oproepen waarmee ik mijn mandaat als
Bouwmeester inzet, op dezelfde hoge kwalitatieve inzet zullen kunnen rekenen
als in het verleden.

Marcel Smets,
Vlaams Bouwmeester
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Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Afdeling Kust
Volledige studieopdracht voor de herbouw van de J. Brelsteiger.
Ligging:
Budget:
Timing:

Oude Vissershaven, Zeebrugge
1.240.000 (excl. btw en erelonenen)
toewijzing opdracht aan de ontwerpers: 2005
toewijzing opdracht aan de uitvoerders: begin 2007
einde werken: begin 2008

Honorarium:

175.000 (incl.btw)

De J. Brelsteiger heeft een belangrijke maatschappelijke en recreatieve functie in de Oude
Vissershaven van Zeebrugge. De huidige toestand van de steiger verhindert echter een optimaal
gebruik ervan.
Gezien de huidige toestand van de steiger dient deze volledig afgebroken en herbouwd te
worden. De nieuwe steiger dient aanmeermogelijkheden te bieden aan diverse boottypes en dient
eveneens te voorzien in een optimale benutting/exploitatie van het bovenoppervlak. De nieuwe
steiger dient te voldoen aan alle eisen inzake veilig gebruik en toegankelijkheid. De mogelijkheid
van een horeca-uitbating in samenwerking met de privé-sector dient voorzien te worden.
Bij het ontwerp dient er rekening mee gehouden te worden dat de nieuwe steiger in een zone
wordt gebouwd die onderhevig is aan tijwerking.
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VDAB
Volledige studieopdracht voor de renovatie van het opleidingscentrum
(straatgevel, inkompartij, lesruimten, installaties) te Antwerpen.
Ligging:
Budget:
Timing:
Honorariumvork:

Provinciestraat 211-215 te Antwerpen
3.000.000 (incl. btw en erelonenen)
toewijzing opdracht aan de ontwerpers: 1°helft 2006
toewijzing opdracht aan de uitvoerders: eind 2007
einde werken: eind 2010 (gefaseerd)
architectuur: tss 7% en 8,5%
stabiliteit: 7% op kostprijs structurele elementen
technieken: tss 6% en 7% op kostprijs technieken

Het VDAB opleidingscentrum aan de Provinciestraat is een compact schoolgebouw (leslokalen en
werkplaatsen), gelegen in een woonzone. Het gebouw is in drie fasen opgericht: eind jaren '60,
eind jaren '70 en einde jaren '80. De bruto oppervlakte bedraagt ongeveer 9.000m² in vier
bouwlagen; de gemiddelde bezetting is 450 personen.
De ontwerpopdracht omvat:
- het vernieuwen van de straatgevel en inkompartij
- het aanpassen van sommige lokaalindelingen
- het functioneler maken van de verticale circulatie in de voorbouw
- de binnenschilderwerken
- het integraal vernieuwen van de stookinstallatie(s)
- het partieel aanpassen van de elektrische installatie en de verlichting
- het verbeteren van het energieprestatieniveau van het gebouw
De structuur en het volume van het gebouw blijft ongewijzigd. Het opleidingscentrum moet
operationeel blijven tijdens de aanpassingen, waardoor een gefaseerde aanpak noodzakelijk is.
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VDAB
Volledige studieopdracht voor het oprichten van een beroepsopleidingscentrum
transport (administratief gebouw, opleidingslokalen en stelplaats voor
opleidingsvoertuigen) te Kortrijk Menen.
Ligging:
Budget:
Timing:
Honorariumvork:

Transportzone LAR te Kortrijk Menen
2.250.000 (incl. btw en erelonenen)
toewijzing opdracht aan de ontwerpers: eind 2005
toewijzing opdracht aan de uitvoerders: eind 2006
einde werken: eind 2009 (gefaseerd)
architectuur: tss 6% en 7%
stabiliteit: 7% op kostprijs structurele elementen
technieken: tss 6% en 7% op kostprijs technieken

Op een recent aangekocht terrein van 2,5ha, gesitueerd in de industriezone LAR te Menen,
wenst de VDAB een provinciaal transportopleidingscentrum (voor bestuurder vrachtwagen en
autobus/car) op te richten.
De infrastructuur van het toekomstige beroepsopleidingscentrum bestaat uit een betonverharde
oefenzone van 18.000m², een loods voor het onderhoud van de voertuigen (300m²), een gebouw
met de opleidingslokalen, nutsvoorzieningen en administratie (400m²) en bijkomende parking. De
verwachte bezetting is 50 personen.
Om budgettaire reden dient het project in fasen uitgevoerd.
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VDAB
Volledige studieopdracht voor de renovatie van het opleidingscentrum (gevels,
inkompartij, nutsvoorzieningen en installaties) te Hasselt.
Ligging:
Budget:
Timing:
Honorariumvork:

Vissersstraat 3 te Hasselt
4.500.000 (incl. btw en erelonenen)
toewijzing opdracht aan de ontwerpers: 1°helft 2006
toewijzing opdracht aan de uitvoerders: eind 2007
einde werken: eind 2010 (gefaseerd)
architectuur: tss 7,5% en 8,5%
stabiliteit: 7% op kostprijs structurele elementen
technieken: tss 7% en 8% op kostprijs technieken

Het VDAB opleidingscentrum aan de Visserstraat is een compact semi-industrieel gebouw
(leslokalen en werkplaatsen), gelegen in een KMO-zone. Het gebouw is opgericht in 1960. De
bruto oppervlakte bedraagt 9.400m² in 2 bouwlagen; de gemiddelde bezetting is 450 personen.
De ontwerpopdracht omvat:
- het vernieuwen van de gevelpartijen en de hoofdinkom
- het aanpassen van sommige lokaalindelingen
- de binnenschilderwerken
- het vernieuwen van de sanitaire en het afvoerstelsel (kruipruimte)
- het integraal vernieuwen van de stookinstallatie
- het partieel aanpassen van de elektronische installatie en verlichting
- het verbeteren van het energieprestatieniveau van het gebouw
- het heraanleggen van de parking
De structuur en het volume van het gebouw blijft ongewijzigd. Het opleidingscentrum moet
operationeel blijven tijdens de aanpassingen. Een gefaseerde aanpak is noodzakelijk.
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VDAB
Volledige studieopdracht voor de renovatie van schoolgebouwen en omvorming
tot een beroepsopleidingscentrum (gevels, inkom, werkplaatsen,
nutsvoorzieningen en installaties) te Merksem.
Ligging:
Budget:
Timing:
Honorariumvork:

Rerum Novarumlaan 1 te Merksem
3.400.000 (incl. btw en erelonenen)
toewijzing opdracht aan de ontwerpers: 1°helft 2006
toewijzing opdracht aan de uitvoerders: 1° helft 2007
einde werken: eind 2008
architectuur: tss 7,5% en 8,5%
stabiliteit: 7% op kostprijs structurele elementen
technieken: tss 6% en 7% op kostprijs technieken

Het betreft een scholencomplex (voormalig Technicum Rerum Novarum) dat recent door VDAB
werd aangekocht. Na renovatie zal het pand gebruikt worden als beroepsopleidingscentrum voor
de tertiaire sector (=deel A: 4.000m²; klassieke leslokalen) en voor procesautomatisatie t.b.v. de
chemische sector (= deel B: 6.000m²; werkplaatsen en leslokalen).
Het pand is gelegen in een woonzone. Het bouwjaar van deel A is 1985, deel B werd gefaseerd
gerealiseerd tussen 1940 en1990. Er zijn 4 bouwlagen.
De ontwerpopdracht omvat:
- het integraal vernieuwen van deel B (ruwbouw-afwerking-technieken) maar met behoud van de
draagstructuur en het gebouwvolume
- het aanleggen van een bovengrondse parking op binnenkoer
- het beperkt aanpassen van sommige ruimten van deel A
Deel A zal operationeel zijn; Deel B wordt pas na renovatie in gebruik genomen.
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Gemeente Bocholt
Volledige studieopdracht voor de bouw van een polyvalente zaal en jeugdlokaal te
Bocholt
Ligging:
Budget:
Timing:
Honorariumvork:

Pastoorsdreef 7 te Bocholt
1.000.000
toewijzing opdracht aan de ontwerpers:
toewijzing opdracht aan de uitvoerders:
einde werken:
8% - 10%

Bocholt is een kleine gemeente in het buitengebied, met de nadruk op landelijke woonkwaliteit in
twee goed uitgeruste en complementaire kernen. Het unieke karakter van de gemeente ligt
voornamelijk in de aanwezigheid van waardevolle open-ruimte gehelen, beekvalleien en
uitgestrekte bosgebieden. Het gemeentebestuur streeft er naar om het beeld van twee duidelijke
kernen omringd door open ruimte te handhaven. Eén van de punten waar de gemeente aan
wenst te werken is het versterken van de identiteit van Bocholt. Het wonen in de kernen wordt
gestimuleerd waardoor de open ruimte gevrijwaard blijft. Verder wordt er aan gewerkt om in de
kernen de publieke ruimte zoals straten en pleinen kwaliteitsvol te herinrichten.
Het gemeentebestuur wenst een nieuw jeugdlokaal/polyvalente ruimte te bouwen ter vervanging
van het huidige jeugdlokaal “de Kouter” en de polyvalente zaal achter de bibliotheek in het
centrum. Aan de ontwerper worden maximale kansen gegeven om te werken aan conceptuele en
architecturale kwaliteit. Het nieuwe gebouw moet tegemoetkomen aan de praktische eisen van
de toekomstige gebruikers en moet qua ruimtelijke opbouw, architectuur en de inrichting van de
ruimte de publieke ruimte ter plaatse kwalitatief opwaarderen.
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VZW Open Monumentenvereninging Eduard Bressinck
Volledige studieopdracht voor de renovatie en de restauratie van de Jezuïetenkerk tot
multifunctionele ruimte met inbegrip van een nieuwe aanbouw te Lier.
Ligging:
Budget:
Timing:
Honorariumvork:

Gasthuisvest 50 te Lier
2.750.000 (excl. Btw en erelonen)
toewijzing opdracht aan de ontwerpers: 2005
toewijzing opdracht aan de uitvoerders: niet bepaald
einde werken: niet bepaald
architectuur: tss 9% en 11%
stabiliteit: tss 6% en 8% op kostprijs structurele elementen
technieken: tss 8% en 10% op kostprijs technieken

De Lierse Jezuïetenkerk (eenbeukige laat-barokke kruiskerk 1752) met nog waardevol barok
meubilair, maakt deel uit van de voormalige Jezuïetensite waarvan het voormalige retraitehuis (met
de bijhorende stadstuin) nu de grootste Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD)
in Vlaanderen huisvest.
Het project is tweeledig. Een eerste luik omvat de restauratie en renovatie van de als monument
geklasseerde kerk (lengte 42 m, breedte 11,60 m en hoogte 17,80m) tot een multifunctionele ruimte
waar zowel een symfonisch als een kamerorkest, een individuele pianovirtuoos, een
woordkunstenaar of een groepje ballerina's hun ding kunnen doen.
Een tweede luik is een stukje nieuwbouw, georiënteerd op de stadstuin, dat de verbinding moet
maken tussen de kerk en de bestaande gebouwen van de academie. Deze nieuwbouw zal als
hoofdtoegang naar de kerk fungeren en moet daarnaast onder meer een foyer (met bijhorende
keuken en berging), een vestiaire, enkele loges en administratieve lokalen herbergen.
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Intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer
in Zuid-West-Vlaanderen
Volledige studieopdracht voor het bouwen van een crematorium in Kortrijk.
Ligging:
Budget:
Timing:
Honorariumvork:

Senator Baertlaan, 8500 Kortrijk
4.050.000 (excl. btw en erelonen)
toewijzing opdracht aan de ontwerpers: 09/2005
toewijzing opdracht aan de uitvoerders: 04/2007
einde werken: 04/2008
8% - 10%

De intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen is een
samenwerkingsverband van 21 gemeenten uit het zuiden van West-Vlaanderen, die zal instaan
voor de organisatie van het crematoriumbeheer in deze regio.
In 1990 werd een globale stedenbouwkundige plan opgemaakt voor de ontwikkeling van het
gebied ‘Hoog Kortrijk’. Midden de jaren negentig werd op Hoog Kortrijk een nieuwe
begraafplaats gerealiseerd.
Vijtien jaar na de opmaak van het stedenbouwkundig plan voor Hoog Kortrijk zijn een aantal
randvoorwaarden gewijzigd. Bij het ontwerp dient de aandacht gericht te zijn op de ontsluiting van
de zones, het parkeren, de buffering tussen verschillende activiteiten (o.m. sportcentrum,
begraafplaats, crematorium), het vastleggen van de bouwplaats voor het crematorium, enz.
De bouwheer en de stad Kortrijk wensen dat het nieuwe crematoriumproject zich inschrijft in het
concept van de bestaande begraafplaats. Er dient gestreefd te worden naar een eenheid van
organisatie, eenheid van beeld, eenheid van sfeer, eenheid van architecturale kwaliteit voor het
integrale project van begraafplaats met crematorium.
Het inhoudelijke programma van het crematorium omvat de volgende functies:
•Onthaal en ontmoeting
•Twee afscheidsruimtes
•Crematieuitvoering (2 ovens, uitbreidbaar naar 3 ovens)
•Ruimte voor familiebijeenkomsten, met eenvoudige catering
•Technische en administratieve ruimtes (o.m. lokalen voor technische regie, administratie,
receptie, begrafenisondernemers, morele adviesverlening)
De ovens en filterinstallaties vormen geen onderdeel van de studieopdracht.
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N.V. De Scheepvaart
Volledige studieopdracht voor het bouwen van een dienstgebouw met
conciergewoning te Rijkevorsel.
Ligging:
Budget:
Timing:
Honorariumvork:

Sluis 1 te Rijkevorsel
1.000.000 (excl. Btw en erelonen)
toewijzing opdracht aan de ontwerpers: 2005
toewijzing opdracht aan de uitvoerders: 2006
einde werken: 2007
architectuur: tss 5% en 6%
stabiliteit:tss 10% en 12% op budget stabiliteit
technieken:tss 10% en 12% op budget technieken

De dienst voor de Scheepvaart werkt momenteel samen met de afdeling Elektriciteit en
Mechanica Antwerpen een project uit voor de automatisering van de bediening van een aantal
ophaalbruggen op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. Het project moet ertoe leiden dat ca. 10
ophaalbruggen zullen worden bediend vanuit één centrale bedieningspost te Rijkevorsel.
De derde fase omvat de bouw van het bedieningsgebouw.
De centrale bedieningspost zou ruimte moeten bieden voor gemeenschappelijke lokalen (eetzaal,
keuken, vergaderrruimte,..) voor tien personen, een werkhuis/bureel/opslagruimte, een garage,
sanitair, technische ruimte en op de bovenste verdieping de eigenlijke bedieningsruimte. Samen
met de conciergewoning is een oppervlakte van ongeveer 330 m² nodig.
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Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Afdeling Gebouwen
Volledige studieopdracht voor de opmaak van het masterplan voor de nationale
plantentuin in Meise met inbegrip van de studieopdracht voor de
aanpassingswerken in functie van directe noden.
Ligging:
Budget:
Timing:

Nieuwelaan 38, Meise
28.500.000 (investeringen tot 2015)
toewijzing opdracht aan de ontwerpers: 09/2005
toewijzing opdracht aan de uitvoerders: 09/2006
einde werken: niet bepaald
Honorariumvork voor masterplan: min. 101.500 , max. 145.000

De opdracht houdt de volledige studieopdracht in voor de opmaak van het masterplan voor de
Nationale Plantentuin in Meise met inbegrip van de inventarisatie en het digitaal uittekenen van
de grondplannen van alle bouwlagen van de bestaande gebouwen op het domein. De bouwheer
behoudt zich het recht voor om de studieopdracht al dan niet uit te breiden met de
studieopdracht(en) voor de uitvoering van een gedeelte van de te voorziene werken.
De Nationale Plantentuin is een instelling voor wetenschappelijk onderzoek in de Plantkunde. Het
92 ha grote domein in Meise is één van de grootste botanische tuinen ter wereld, met naast de
onderzoeksfunctie , een functie naar bewaring van biodiversiteit en een belangrijke educatieve
functie.
Het herbariumgebouw is aan een grondige renovatie toe, terwijl voor nieuwe diensten (o.a. DNAonderzoek) de laboratoria moeten aangepast worden.
De kassen zelf moeten ten gronde gerenoveerd worden (werk dat aan de gang is) anderzijds
moet in sommige gevallen de kassen volledig vervangen worden. De binneninrichting en
presentatie van de collecties moet na 50 jaar aangepast worden aan de moderne noden en
regelgevingen. De infrastructuur werd nooit voorzien voor het grote aantal bezoekers vandaag. In
wezen is er nooit een bezoekerinfrastructuur ontwikkeld.
De gebouwen waar de technische diensten zijn in ondergebracht zijn historische hoevegebouwen
die niet geschikt kunnen gemaakt worden voor de functies die ze moeten herbergen.
De bedoeling van het masterplan is om een toekomstvisie te ontwikkelen voor het geheel van de
bouwwerken binnen het kader van het geklasseerde landschap, rekening houdend met de
onderscheiden functies van de Plantentuin en zijn toekomstige ontwikkelingen.
De Vlaamse overheid wenst met dit masterplan de grondslag te leggen voor een kwalitatief,
doordacht en samenhangend beleid voor het waardevolle domein in Meise.
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opmaak
Team Vlaams Bouwmeester
fotografie
Niels Donckers, tenzij anders vermeld

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
anne.malliet@azf.vlaanderen.be
(+32) (2) 553 14 91
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