
Open Oproep 22
juli 2011

www.vlaamsbouwmeester.be



Open Oproep 22 juli 2011 - projectoverzicht

Projectoverzicht

OO2201 Antwerpen - Q-vitklooster
OO2202 Deinze - Cultuurcentrum
OO2203 Koksijde - Politie
OO2204 Eeklo - OCMW
OO2205 Niel - Gemeentelijke bibliotheek
OO2206 Kortemark - Bibliotheek
OO2207 Antwerpen - Heraanleg Gedempte Zuiderdokken
OO2208 Oostende - Groen Lint
OO2209 Stombeek-Bever - Structuurvisie
OO2210 Puurs - Masterplan landschapspark
OO2211 Kortessem - Bijzonder Secundair Onderwijs De Dageraad
OO2212 Schaarbeek - Basisschool de Muziekladder
OO2213 Mechelen - Stedelijke bibliotheek

In geval van verschillen tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige versie van dit document, heeft 
de Nederlandstalige versie voorrang.

 4
8

12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
54



Open Oproep 22 juli 2011 - voorwoord

Open Oproep 22

Transitie

Deze Open Oproep 22 is een ‘overgangsopenoproep’. We zijn binnen het Team Vlaams 
Bouwmeester de afgelopen maanden immers druk bezig geweest om de gekende formule 
bij te stellen en klaar te maken voor de toekomst. De Open Oproep wordt dus aangepast, en 
dat vanaf Open Oproep 23. Over deze inspanningen en over andere toekomstplannen willen 
we het graag hebben op de Contactdag voor ontwerpers die we organiseren op 23 augustus 
2011. In afwachting van eenaangepaste Europese regelgeving, willen we de Open Oproep 
blijvend inzetten als eenlichte formule waarbij verlichte bouwheren kunnen kiezen voor al 
even verlichte ontwerpers, en dit op basis van vertrouwen, bekwaamheid en vooral, visie. 

Dit geeft ons een grote verantwoordelijkheid, om bouwheren goed te adviseren maar om ze 
ook goed te screenen en na te gaan of ze wel ‘Open Oproep fertig’ zijn. Dat doen we trouwens 
meer dan ooit. Maar deze hernieuwde ambitie voor de Open Oproep vraagt des te meer een 
verantwoordelijke houding van de ontwerper, om op een eigen manier de ruimtelijke vraag-
stukken intelligent te interpreteren en vorm te geven, rekening houdend met contextuele én 
budgettaire randvoorwaarden. Dit gebeurt vandaag te weinig en te onzorgvuldig! Als we de 
Open Oproep een uitdagend toekomstscenario toewensen, waarbij publieke bouwheren nog 
beter en genereuzer bediend kunnen worden, moeten we dringend een aantal zaken scher-
per stellen. Op basis van mijn ervaringen tijdens de afgelopen maanden durf ik bij deze alle 
ontwerpers uit te dagen om meer dan ooit slimme doch onbetreden paden op te zoeken, om 
niet langer uit inwisselbare vaten te tappen en vooral na te denken vanuit een ruimtelijke en 
maatschappelijke urgentie. Pas dan kan de ruimtelijke kwaliteit die we met zijn allen wensen 
voor te staan daadwerkelijk vorm krijgen. 

Het aanscherpen van de Open Oproep is een cruciale onderneming die we samen met alle 
betrokken partijen wensen aan te gaan. Ik ga er dan ook van uit dat we jullietijdens de con-
tactdag van 23 augustus 2011 in grote getale mogen ontvangen, om een volwaardig debat te 
houden over de urgentie van de Open Oproep. U bent bij deze uitgenodigd.

Peter Swinnen
Vlaams Bouwmeester
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OO2201
Antwerpen – QVIT
Volledige studieopdracht voor de reconversie tot een ontmoetingsplaats en centrum voor sociale economie, armoede, diversiteit en 
wijkwerking van het voormalig Dominicanenklooster en woning De Beuckelaer in Antwerpen

Opdrachtgever   provincie Antwerpen

Ligging   Provinciestraat-Ploegstraat, Antwerpen 

Budget   9.000.000 € incl. BTW, excl. erelonen

Timing   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 2012
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 2013
   Voorziene einde van de werken: 2015
   
Honorarium  Globaal ereloon 12%-14%

Vergoeding  20.000,00  € incl. btw per laureaat 

De provincie Antwerpen verzekert een burgernabije, democratische, transparante en 
doelmatige uitoefening van haar provinciale bevoegdheden. Ze betrekt de inwoners zo veel 
mogelijk bij het beleid en zorgt voor openheid van bestuur. 

Rekening houdende met de hiervoor vermelde krijtlijnen, met het oog op het tegemoet 
komen aan de specifi eke noden binnen de eigen provincie en de veelzijdige creatieve 
mogelijkheden van ons bestuur, wenst de provincie Antwerpen de site van het voormalige 
Dominicanenklooster te herbestemmen naar een laagdrempelige, toegankelijke, 
intergenerationele en multifunctionele site.

De kloostersite ligt in centrum Antwerpen, dicht bij het Kievitplein, de dierentuin en het centraal 
station. De site bestaat uit 2 bouwdelen: 
- de voormalige kerk in de Provinciestraat
- het vroegere klooster met inkomgebouw in de Ploegstraat nr. 25, uitgebreid met   
 woning De Beuckelaer in de Ploegstraat (nr. 27)

De opdracht bestaat concreet uit de herconditionering van de kerk, het kloostergebouw 
en aanhorigheden tot een ontmoetingsplaats en centrum voor sociale economie, 
armoede, diversiteit en wijkwerking. De voormalige kerk moet dienst doen als polyvalente 

ontmoetingsruimte voor 200 personen. 
De provincie Antwerpen wil de site omvormen tot een architectonisch kwalitatief hoogstaand 
complex met respect voor de geschiedenis van het voormalige klooster en zijn omgeving. De 
opdrachtgever wenst een site te ontwikkelen gekenmerkt door een synergie van nieuwbouw, 
renovatie en restauratie. Hiervoor rekent de opdrachtgever op een weloverwogen voorstel 
van de ontwerper dat rekening houdt met het karakter van de site en de uitstraling van het 
geheel in zijn nieuwe functie. Nauw overleg is nodig met de dienst Ruimte en Erfgoed van 
zowel de Stad, de provincie als de Vlaamse Overheid. 
De nieuwbouwdelen dienen geïntegreerd te worden en in harmonie te zijn met het karakter 
van de site en de nieuwe functie van het complex. Alle hedendaagse technische voorzieningen 
rekening houdend met de specifi eke historische en bouwkundige omgeving maken deel uit 
van de opdracht.

Het globale project dient een voorbeeld te zijn van toegankelijkheid, laagdrempeligheid, 
openheid en originaliteit. Verder zijn een energie- en onderhoudsvriendelijke benadering een 
voorwaarde.
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OO2202
Deinze – Cultuurcentrum
Volledige studieopdracht voor de bouw van het cultuurcentrum met ondergrondse parking in Deinze.

Opdrachtgever  stad Deinze

Ligging   Brielstraat / Mouterijdreef 9800 Deinze

Budget   Gebouw : 7.500.000€ excl. BTW 
     Ondergrondse parking : 4.500.000€ excl. BTW 
 
Timing   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 2012, 
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder: 2015

Honorarium  Globaal ereloon voor alle disciplines van minimaal 8% maximaal  
   10%

Vergoeding  6.500€ excl. BTW per laureaat

Deinze is een dynamische stad gelegen aan de Leie. Binnen de huidige legislatuur geeft de 
stad prioriteit aan de vernieuwing van de stadskern. Het herbouwen en bouwen van openbare 
gebouwen gecombineerd met de aanleg van het publiek domein is één van de middelen voor 
de realisatie van deze stadskernvernieuwing.
Het stadsbestuur van Deinze streeft binnen haar cultuurbeleid naar cultuurparticipatie, 
gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking met 
bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit. Dit wordt gerealiseerd binnen de huidige 
bestaande culturele infrastructuur.
Om het cultuurbeleid van de stad Deinze uit te bouwen werd de beslissing genomen om in 
Deinze een erkend cultuurcentrum (categorie B) op te richten. Een cultuurcentrum organiseert 
naast het huidige culturele aanbod een breed en eigen programma van theater, muziek, fi lm 
en andere podiumkunsten, gericht op de bevolking van een streekgericht werkingsgebied. 
De nieuwe infrastructuur moet op vlak van cultuurpresentatie de mogelijkheid bieden om 
een kwalitatieve wijze een aanbod van podiumkunsten, fi lmvoorstellingen en kleinschalige 
tentoonstellingen te realiseren. Tevens dient te nieuwe infrastructuur via de aanwezigheid van 
ontmoetingsruimte maximale kansen te bieden tot gemeenschapsvorming.
Voor de realisatie van dit nieuw cultuurcentrum werd binnen de studie ‘Stedelijk wonen aan 
de Leie’ gekozen voor een centrale ligging op de R.A.C.-parking aan de Brielstraat en de 
Mouterijdreef. Het nieuwe gebouw dient zich architecturaal in te passen in zijn omgeving en 
een relatie uit te bouwen met de andere openbare ruimtes in zijn buurt.
De podiumzaal van het nieuwe cultuurcentrum dient plaats te bieden aan ca. 450 bezoekers 

op een vaste tribune met hoog comfort. De technische indeling en uitrusting van de nieuwe 
ruimtes moeten het de optredende artiesten mogelijk maken om hun voorstellingen te brengen 
op een wijze die aan de huidige kwaliteitsnormen voldoet. Het gebouw moet de bezoekers 
verwelkomen en verwennen op esthetisch en akoestisch vlak. Door een logische indeling 
van de verschillende onderdelen moet het cultuurcentrum de verschillende functies en de 
diverse activiteiten op een vlotte wijze kunnen ontvangen. Er moet ook een cafetaria voor de 
bezoekers worden voorzien, die evenwel ook apart kan functioneren.
In de opdracht zijn kwaliteit en meerwaarde te realiseren op gebied van duurzaamheid, 
functionaliteit, toegankelijkheid, versterking van de open ruimtes, architecturaal beeld en 
bouwtechnische rationaliteit. Het gebouw dient een laagenergiegebouw  te zijn.
Onder het cultuurcentrum wordt een ondergrondse parking voorzien. Deze parking zal 
gebruikt worden door de bezoekers van het centrum van Deinze, maar dient ook vlot toegang 
te geven tot het cultuurcentrum. De ondergrondse parkeergarage heeft 1 niveau en biedt 
plaats aan minimaal 180 publieke parkeerplaatsen.

Cultuurcentrum categorie B verwijst naar de bepalingen van het decreet van 13 juli 2001 
houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid. De wettelijke 
minimumvereisten voor de infrastructuur voor een cultuurcentrum categorie B zijn te vinden in 
het bijhorende uitvoeringsbesluit onder artikel 32.
De teksten van dit decreet en het uitvoeringsbesluit zijn hier te vinden: http://www.
sociaalcultureel.be/regelgeving/LCB.aspx
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OO2203
Koksijde – politiehuis
Volledige studieopdracht voor de bouw van een nieuw centraal politiehuis voor de Politiezone Westkust.

Opdrachtgever  politiezone Westkust

Ligging    Marktplein (Ter Duinenlaan), 8670 Koksijde

Budget   8.253.000€ excl btw

Honorarium   globaal ereloon 10% (incl stabiliteit, technieken, …)

Vergoeding:   7.900€ excl btw per laureaat

De Politiezone Westkust opereert binnen de gemeenten Koksijde, De Panne en Nieuwpoort. 
De Politiezone Westkust streeft naar openheid en dialoog, een dienstverlening op maat en het 
waarborgen van individuele rechten en vrijheden in de geest van een gemeenschapsgerichte 
politiezorg. Wij wensen de politiezorg op professionele wijze te verzorgen en te streven 
naar een ketengerichte benadering in samenwerking met al onze dienstenafnemers. 
Professionele waarden als hulpvaardig, integer, klantvriendelijk, met een professionele en 
snelle dienstverlening dragen we hoog in het vaandel.

Momenteel bestaat het hoofdcommissariaat uit enkele afzonderlijke gebouwen, met name het 
politiegebouw van de vroegere politie Koksijde, het oud-gemeentehuis en een annexgebouw. 
Al deze gebouwen bevinden zich op dezelfde site in Koksijde-dorp. 
Daarnaast zijn er ook nog lokale posten in respectievelijk Nieuwpoort en De Panne.

Het project omvat de realisatie van een nieuw, modern en functioneel centraal politiehuis ter 
hoogte van het Marktplein in Koksijde.
De politiezone Westkust heeft in totaal 220 personeelsleden. Hiervan zullen er 200 
personeelsleden in het nieuwe centraal politiehuis werken. 

Het Marktplein is enerzijds gelegen in een residentiële omgeving, maar wordt ook gekenmerkt 
door enkele publieke functies zoals een cinema, servicefl ats, rusthuis, (buiten)museum van 

de Duinenabdij en het Sociaal Huis.

De locatie is tevens een uitstekende en centrale uitvalsbasis om de ganse zone vlot te bereiken 
en is gelegen langs de invalsweg van Koksijde-Bad, komende van de afrit Koksijde-Veurne.
Omwille van de ligging ten aanzien van het Marktplein dient de ontwerper eveneens in zijn 
visievorming een visie te integreren voor de inrichting van dit Marktplein (de verdere uitwerking 
is niet inbegrepen in deze opdracht). 

Het centraal politiehuis omvat naast een onthaalfunctie, de nodige kantoor- en circulatieruimtes, 
de cellen, een parkeergarage, … en een kinderopvang (ten behoeve van het personeel). De 
nuttige vloeroppervlakte van het politiehuis beslaat 6.000m².

De architectuur dient de herkenbaarheid van de dienstverlening te ondersteunen door het 
materiaalgebruik, een logische planindeling, een optimale toegankelijkheid en inpassing in 
de omgeving. 
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OO2204
Eeklo - OCMW
Volledige studieopdracht voor de bouw van een administratief centrum voor het OCMW op de Welzijnscampus De Zuidkaai te Eeklo.

Opdrachtgever  OCMW Eeklo

Ligging   Zuidmoerstraat 136-138, 9900 Eeklo

Budget   1.962.000€ excl btw

Honorarium  globaal forfait van 218.000 € excl btw + bonus 10.000€ excl btw  
   (strikte opvolging van het budget) 

Vergoeding  4.000€ excl btw per laureaat

Eeklo is een stad van ruim 20.000 inwoners met een centrumfunctie voor het Meetjesland. 
Iedereen die in Eeklo woont moet een kwaliteitsvol leven kunnen leiden. Om dat mogelijk 
te maken verstrekt het OCMW van Eeklo sociale dienstverlening aan alle inwoners, in het 
bijzonder aan mensen met minder welzijnskansen. Het OCMW ontwikkelde met dat oogmerk 
dan ook een waaier aan diensten binnen zijn wettelijk kader. Het OCMW van Eeklo ondersteunt 
de samenwerking van diverse verenigingen die in Eeklo actief zijn in het welzijnsveld. Meest 
zichtbare realisatie zijn het Sociaal Huis, dat functioneert als uniek aanspreekpunt voor alle 
welzijnsvragen, en de Welzijnscampus De Zuidkaai, waar de meeste verenigingen op één 
adres gehuisvest zijn. 

Het OCMW wil zijn cliënten maximaal kansen geven om hun levenskwaliteit en zelfredzaamheid 
te vergroten. We doen dit met een open geest via een dienstverlening die voor iedereen 
toegankelijk en laagdrempelig is. We hebben oog voor het zelfrespect en zelfvertrouwen van 
de cliënten. Het OCMW speelt hierbij zowel curatief als proactief op een fl exibele wijze in op 
de evoluerende maatschappelijke noden zowel op individueel vlak als op het vlak van lokaal 
sociaal beleid en OCMW-beleid.
Het imago dat het OCMW hierbij wenst uit te stralen is dat van een warme, klantgerichte, 
objectieve en betrouwbare kansarmoedebestrijder. In dynamische sfeer realiseren we onze 
doelstellingen op een effectieve en effi ciënte manier. Het OCMW wil hierbij een voortrekkersrol 
opnemen in de regio.

Met het oog op de centralisatie van de sociale dienstverlening aan de burger is gekozen om 
ook het OCMW te huisvesten op de reeds bestaande Welzijnscampus De Zuidkaai. 
Het nieuw administratief centrum zal zijn plaats krijgen in de parkzone grenzend aan de 
huidige Welzijnscampus. Op deze campus bevinden zich enkele beschermde bomen alsook 
een beschermd gebouw; hiermee zal vanzelfsprekend rekening moeten gehouden worden. 
De campus is te bereiken vanuit de Zuidmoerstraat, alsook de Kaaistraat en Stationstraat. 
Het bestuur heeft reeds een visie ontwikkeld voor het terrein in samenwerking met een 
landschapsarchitect. 

De interne organisatie moet helder en eenvoudig zijn en moet zich inpassen binnen het 
beperkte beschikbare volume. 
Het nieuwe gebouw zal in de toekomst een werkplek bieden aan een 60-tal medewerkers. 
Aandacht voor de veiligheid via een onderscheid tussen publiek toegankelijke delen en niet-
publiektoegankelijke delen is wenselijk. 

De opdrachtgever wenst een herkenbaar en klantgericht gebouw op te richten, warm en 
laagdrempelig, met een eigentijdse architectuur, geïntegreerd in zijn omgeving. Duurzaamheid 
in de brede zin van het woord is daarbij ook een van de doelstellingen. De ambitie naar 
duurzaam bouwen vertaalt zich o.a. in het bouwen van een laagenergie kantoor. 
Het vooropgestelde budget dient strikt nageleefd te worden.



Open Oproep 22 juli 2011 - 17

Open Oproep 2204
Eeklo

OCMW Eeklo



Open Oproep 22 juli 2011 - 18

Open Oproep 2204
Eeklo
OCMW Eeklo



Open Oproep 22 juli 2011 - 19

Open Oproep 2204
Eeklo

OCMW Eeklo



Open Oproep 22 juli 2011 - 20

OO2205
Niel – Gemeentelijke bibliotheek
Volledige studieopdracht voor het verbouwen en uitbreiden van de gemeentelijke bibliotheek.

Opdrachtgever  gemeente Niel

Ligging   Antwerpsestraat 24, 2845 Niel

Budget   Gebouw € 1.800.000 excl. btw en erelonen
                                       Optioneel:
                                       Meubilair € 240.000 excl.btw en erelonen
                                      Omgevingswerken € 180.000 excl btw en erelonen                                      

Honorarium  globaal ereloon gebouw  tussen 10% en 12%, excl. BTW (incl.   
   stabiliteit,technieken en landschap)
                                     Optioneel:
                                      Ereloon meubilair tussen 2% en 4 %
                                     Ereloon omgevingswerken tussen 5,5% en 7,5%

Vergoeding  4.000 € excl btw per laureaat

Niel is een aangename groene gemeente met een levendig verenigingsleven. De Nielse 
dorpskern heeft met het Sint-Hubertusplein en de Ridder Berthoutlaan enkele uitzonderlijk 
troeven in haar publieke ruimte. De komende jaren zal de dorpskern grondig worden 
vernieuwd waarbij de ruimtelijke beleving, duurzame mobiliteit, het intrinsieke karakter van 
de publieke ruimte in relatie tot de omringende architectuur belangrijke thema’s zijn. De 
recente verbouwing van het gemeentehuis geeft  duidelijk aan dat het gemeentebestuur  de  
bestaande historische gebouwen wil behouden en deze een eigen identiteit wil geven  in zijn 
omgeving. Het is de ambitie dat de bibliotheek mee zou bijdragen tot de vernieuwing van de 
gemeente Niel en door haar eigentijdse manier van dienstverlening mede het middelpunt zou 
worden van het lokaal cultureel en maatschappelijk netwerk

De gemeentelijke openbare bibliotheek is gehuisvest in een charmant oud herenhuis – 
een voormalige directeurswoning uit 1922 – in het centrum van Niel. Het bestaat uit twee 
verdiepingen en is onderverdeeld in verschillende kleine kamers. De oppervlakte is 1.018 
m², waarvan een klein deel gebruikt wordt t.b.v. de diensten van het Rode Kruis. Het gebouw 
straalt een warme en huiselijke sfeer uit. Jammer genoeg zijn dit de enige troeven van de 
bibliotheekhuisvesting; het gebouw voldoet niet meer aan de minimumnormen inzake 
(brand)veiligheid en toegankelijkheid. Het is ook niet meer aangepast aan de hedendaagse 
bibliotheekpraktijk.

De functies en activiteiten die tot het wezen van de bibliotheek behoren, stellen nieuwe eisen 
aan de huisvesting. Het is een uitdaging dit in de toekomst te kunnen vertalen naar een 
ruimte waarin de verschillende functies tot uiting komen. De bibliotheek is immers meer dan 
uitleencentrum alleen, ze is ook een ruimte van om te werken en te leren, een plek van 
ontmoeting en cultuur. Het is een uitdaging dit in de toekomst te vertalen naar een ruimte 
waarin de verschillende functies tot uiting komen. 
Een bibliotheekgebouw moet uitnodigen tot bezoek en volop mogelijkheden bieden gebruik 
te maken van eigentijdse technologieën. Het biedt een evenwichtige verhouding tussen het 
gemak voor de gebruiker, comfortabele werkomstandigheden voor het personeel en effi ciënt 
management.

De opdracht omvat twee delen: enerzijds het verbouwen van het huidige gebouw, d.w.z. 
het herinrichten en geschikt maken van de lokalen met behoud van de architecturale 
verschijningsvorm. Anderzijds is een uitbreiding noodzakelijk in het kader van de ruimtelijke 
invulling van de dienstverlening.
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OO2206
Kortemark – Bibliotheek
Volledige studieopdracht voor de bouw van een bibliotheek te Kortemark.

Opdrachtgever  gemeente Kortemark

Ligging   Torhoutstraat 9, 8610 Kortemark

Budget   max. 1.240.000 € excl. btw

Honorarium  globaal ereloon tussen 8% en 10% (incl stabiliteit en technieken)

Vergoeding  3.500 € excl btw per laureaat

 

Kortemark is centraal in de provincie West-Vlaanderen gelegen, aan de noordrand van de 
Westhoek. De gemeente bestaat uit de deelgemeenten Kortemark, Handzame, Zarren en 
Werken en telt ruim 12.000 inwoners. Kortemark wordt van oost naar west doormidden 
gesneden door de gewestweg N35 en de spoorlijn 73 (Duinkerke-Deinze).

Het projectgebied aan de Torhoutstraat n°9 is centraal gelegen in de deelgemeente Kortemark, 
op wandelafstand en ten noorden van de Markt en is vlot bereikbaar. 
De site wordt vandaag gekenmerkt door het gemeenschapscentrum De Beuk en de huidige 
bibliotheek. De onmiddellijke nabijheid van scholen (M.M.I. basisschool - Handzamestraat, 
gemeentelijke basisschool De Kreke – Torhoutstraat en OLV van Troost, secundair onderwijs 
– Hospitaalstraat) is een belangrijk pluspunt.
OLV van Troost grenst aan het projectgebied, de gemeentelijke basisschool De Kreke ligt 
aan de overzijde van de Torhoutstraat. Vanaf medio 2012 zal de aanpalende voormalige 
brandweerkazerne omgevormd zijn tot muziekacademie.
Het projectgebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van grootschalige publieke 
gebouwen binnen een aantrekkelijk groen en historisch kader.
Het aanpalende te realiseren wooninbreidingsproject “brouwerijsite” past binnen het 
kernversterkend beleid van de gemeente.
Met de bouw van een nieuwe bibliotheek wenst het gemeentebestuur van Kortemark de 
“cultuursite” nieuw leven in te blazen. De bouw van een nieuwe bibliotheek zal het sluitstuk 
vormen van de uitbouw van het projectgebied als “cultuurcluster”, waarbij synergieën kunnen 

ontstaan tussen de bibliotheek, het gemeenschapcentrum De Beuk en de muziekacademie 
aan de overzijde van de Torhoutstraat. 

Daarnaast moet de geplande heraanleg van het openbaar domein op de site (geen deel van 
deze opdracht) bijdragen tot de leesbaarheid en herkenbaarheid van de “cultuursite” binnen 
het dorpsweefsel. 
Met de sloop van de huidige bibliotheek zal de beeldwaarde van het gemeenschapcentrum 
De Beuk in het straatbeeld versterkt worden. De keuze om de nieuwe bibliotheek achteraan 
op de site in te planten zal de “achterkant”-situatie ombuigen tot een kwalitatieve publieke 
ontmoetingsplek. Daarnaast wenst het gemeentebestuur de doorwaadbaarheid van 
het volledige binnengebied te verhogen voor langzaam verkeer. De bibliotheek en de 
bijhorende (lees)tuin zullen hierbij een centrale positie innemen in het te realiseren fi ets –en 
voetgangersnetwerk.

De huidige bibliotheek is niet langer aanpasbaar aan de gangbare en toekomstige comforteisen 
en ruimtenoden. 
Naast een kenniscentrum dient de nieuwe bibliotheek een plek te zijn voor ontmoeting en 
ontspanning. Deze ontmoetingsruimte kan perfect de sociale functie vervullen die we wel wat 
missen in de gemeente.
Tot slot: naast een sprekende architectuur dient de nieuwe bibliotheek een voorbeeldrol te 
vervullen inzake duurzaamheid (energie, binnenklimaat, water, fl exibiliteit, ...).
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OO2207
Antwerpen – Heraanleg Gedempte Zuiderdokken
Volledige studieopdracht voor heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken te Antwerpen.

Opdrachtgever  AG Stadsplanning Antwerpen

Ligging   tussen Waalse kaai en Vlaamse kaai
   tussen Scheldestraat en Van der Sweepstraat

Budget   16.174.125 € excl btw en erelonen

Timing   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): voorjaar 2012
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): najaar 2014 
   Voorziene beëindiging van de werken: najaar 2017
 
Honorarium  6% van het geraamde investeringsbudget
   
Vergoeding  10.000 € excl. btw per laureaat

De Gedempte Zuiderdokken vormen een unieke open ruimte in het stedelijk weefsel.  Bij 
de zuidelijke stadsuitbreiding aan het einde van de 19de eeuw werden op deze plek drie 
havendokken gerealiseerd ter uitbreiding van de toenmalige havenactiviteiten op de 
Scheldekaaien.  Een kleine eeuw later, rond 1969, werden de drie dokken gedempt vermits 
de havenactiviteiten zich noordwaarts verplaatsten.  Sindsdien wordt de vrijgekomen ruimte 
hoofdzakelijk gebruikt als gratis parkeervoorziening.  Jaarlijks maakt deze gedurende een 
vijftal weken plaats voor de Sinksenfoor.  Op de koppen werden sport- en spelvoorzieningen 
ingericht.

Vandaag heeft het plein een zwakke ruimtelijke uitstraling en wordt de open ruimte niet als 
eenheid ervaren.  Sinds de jaren tachtig van vorige eeuw transformeerde het Zuid door 
allerhande private en publieke initiatieven nochtans stelselmatig in een aantrekkelijke wijk 
met een aantal belangrijke culturele attractiepolen.  De heraanleg van de centrale pleinruimte 
zou hiervan het sluitstuk zijn.  

Om de verschillende toekomstvisies voor deze ruimte af te wegen, werden een aantal studies 
opgemaakt om de haalbaarheid van het heropenen van de dokken te onderzoeken.  Op basis 
van deze studies besliste het college dat een eventuele heropening van de dokken op dit 
moment niet aan de orde is, maar nooit gehypothekeerd mag worden.  De gewenste invulling 
van de pleinruimte zal daarentegen verder geconcretiseerd worden op basis van o.a. een 

parkeeronderzoek en een sociaal belevingsonderzoek bij de omwonenden.

De herinrichting van de publieke ruimte van gevelwand tot gevelwand is voorwerp van 
voorliggende studieopdracht.  Voor deze opdracht is een multidisciplinair ontwerpteam 
vereist, met capaciteiten op vlak van stedenbouw, landschapsarchitectuur, publieke ruimte en 
architectuur.  Ook expertise met betrekking tot uitvoeringstechnieken maakt integraal deel uit 
van de opdracht.
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OO2208
Oostende – Groen Lint
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een ontwikkelingsvisie en –strategie voor het Groene Lint rond Oostende.

Opdrachtgever   stad Oostende

Ligging    Oostende

Budget    50.000 € excl.btw

Vergoeding   5.000 euro excl. btw per laureaat.

 

Oostende wordt vooral geassocieerd met haar compacte stadscentrum en met de zee. Dat 
het centrum omgeven is door zeven stadswijken en door een gordel van diverse kwalitatieve 
landschappen is minder bekend. De sterke stedenbouwkundige structuur met integratie van 
groene ruimtes – vormgegeven onder impuls van Leopold II -  vervaagt naar het buitengebied 
in typische “rafelranden”.  

Het Groene Lint is een ambitieus project dat een nieuwe betekenis wil geven aan de 
groengebieden en landschappen omheen de stad. Het wil in de lengterichting parken, bossen 
en groengebieden verbinden tot een groen kralensnoer rond de stad en in de breedterichting 
de verstedelijkte rand verknopen met het open landschap. De achterkant van de stad moet 
een tweede voorzijde worden. Het Groene Lint wordt een nieuwe stedenbouwkundige drager 
voor de Stad aan Zee waarop een breed, innovatief en duurzaam programma kan worden 
geënt. De sleutelwoorden hierbij zijn: landschap, ontsluiten, verbinden, duurzaamheid, 
klimaatsverandering, innoveren, verrassen, recreatie, kunst, beleven, inspireren, 
gezonde voeding, waterretentie, educatie, natuurontwikkeling, ontdekken en erfgoed. De 
maatschappelijke betekenis van het Groene Lint is groot. Het beantwoordt niet alleen aan de 
actuele groenbehoeften van de stadsbewoners, het zorgt ook voor een toegevoegde waarde 
op toeristisch-recreatief vlak. Het project bezorgt Oostende het imago van een groene, 
leefbare stad aan zee, een aantrekkelijke woon- en werkplek voor jonge gezinnen.

Het Groene Lint bestaat uit een ‘veelheid’ aan landschappen (duin, polder, akkers, 

krekengebied, stadsrandbos, natte weilanden) en heeft een ‘veelheid’ aan functies. De 
uitdaging is deze verscheidenheid te bewaren in de zoektocht naar samenhang. Het Groene 
Lint is niet alleen een  ‘recreatieve rode loper’ (fi ets- en wandelpad) die de verschillende zones 
met elkaar verbindt, een leesbare huisstijl en een sterk merk. Het is ook een structurerende 
groen-blauwe drager voor de stad en een antwoord op de vraag naar publieke groene ruimtes 
in de 21ste eeuw.  

De Stad Oostende ondertekende het Convenant of Mayors, een burgemeestersconvenant 
waarin steden zich engageren om verder te gaan dan de energiedoelstellingen die de EU 
heeft vooropgesteld in de 20/20/20 –strategie.  Het Groene Lint is een belangrijk project 
om de beleidsvisie van de Stad inzake duurzaamheid te implementeren. Diverse facetten 
van duurzaamheid vormen de ‘groene draad’ in het project: mobiliteit, klimaatsverandering, 
energie, duurzame voeding, natuurontwikkeling en -educatie en de Noord-Zuid link.

De uitwerking van het Groene Lint kadert binnen het Europees Interreg IVa-project 21st 
Century Parks. Meer info over dit project is terug te vinden op www.oostende.be/c21p.
De Stad Oostende zoekt een multidisciplinair team met kennis en ervaring inzake ruimtelijke 
planning, mobiliteit, landschapsarchitectuur en vormgeving van de publieke ruimte en met 
een sterke visie op de betekenis van groene ruimtes in de 21ste eeuw. Beeldkwaliteit en sfeer 
zijn zeer belangrijk. Visualisaties moeten de visie en het concept duidelijk maken en zullen 
worden ingezet als wervend beeldmateriaal in het communicatietraject over het Groene Lint.
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  1.   Provinciaal domein Raversijde
  2.   Ensorpark Noord
  3.   Ensorpark Zuid - Duinkerksestwg
  4.   Ensorpark Zuid - Oefenrenbaan
  5.   Sportpark + kinderboerderij
  6.   Stadsrandbos
  7.   Krekengebied
  8.   Kasteeltje / zwaanhoek
  9.   Jachthaven / Plassendaele
10.   Ruilverkaveling Paddegat
11.   Spuikom
12.   Stadsrandbos Bredene
13.   Eilandje
14.   Buurtpark vuurtorenwijk
15.   Oosteroever militair erfgoed
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OO2209
Strombeek-Bever – structuurvisie
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een structuurvisie / masterplan voor het centrum van Strombeek-Bever, Grimbergen.

Opdrachtgever  gemeente Grimbergen

Ligging   centrum Strombeek-Bever

Budget   78.500 € excl btw

Vergoeding  5.000 € excl btw per laureaat

Deze opdracht situeert zich in het centrum van de Grimbergse deelgemeente Strombeek-
Bever. Dit centrum telt 11.517 inwoners (2.466 inwoners/km²) en is erg verstedelijkt. Het is in 
het noorden en oosten omgeven door resp. de R0-ringweg en de A12-snelweg Brussel-Boom-
Antwerpen, waardoor Strombeek-Bever in het zuidwesten bijna ongemerkt overgaat in de 
Brusselse agglomeratie. Door deze specifi eke ligging stellen zich een aantal grootstedelijke 
uitdagingen. Het gemeentebestuur wil vermijden dat de gemeente tot een anonieme slaapstad 
evolueert en wil zich ook voorbereiden op enkele sociologische evoluties: vergrijzing, 
vergroening en verkleuring. 

Het bestuur wenst een strategie te ontwikkelen waarbij onderwijs, sport, cultuur en zorg 
gezamenlijk worden ingezet als instrumenten voor inclusie en verhoging van de leefbaarheid. 
Echter het patrimonium waar deze sectoren nu van gebruik maken is verouderd en zal 
stapsgewijs vernieuwd moeten worden. Gelukkig heeft de gemeente ook een strategische 
reserve aan gronden voor bijvoorbeeld herhuisvesting van gemeentelijke diensten, 
groepswoningbouw en doelgroepgerichte woonvormen. Daarnaast wil men inzetten op meer 
ontmoetingsruimte en verblijfsactiviteiten in de publieke ruimte. 

Zowel voor de publieke ruimte als voor de bebouwde structuur (en vooral de nieuwe 
ontwikkelingszones) is een structuurvisie of masterplan nodig. Terwijl de site rond de Sint-
Amandskerk nog de schaal van een dorp heeft, heeft de omgeving van het Cultureel Centrum 
en het Gemeenteplein een meer stedelijke schaal. Maar beide ‘beelden’ nl. ‘stad’ en ‘dorp’ zijn 
niet meer bij machte om de vernieuwde identiteit te bepalen. Die vernieuwde identiteit kan 
gestalte krijgen door een verruimde centrumsfeer, waarin alle voorzieningen voor sport, zorg, 
school en cultuur zijn opgenomen én een beleefbare publieke ruimte waardoor ook de lokale 
handelskern versterkt kan worden. 

Hiervoor zoekt de gemeente een innovatief en gemotiveerd team dat het toekomstige beeld 

van dit deel van de gemeente mee wil bepalen. Via deze Open Oproep worden volgende 
opdrachten gegund: 
-  de opmaak van een structuurvisie/masterplan voor het centrum van Strombeek     
   voor publieke ruimte, bebouwing en meer in het bijzonder op de gemeentelijke    
   gronden aan het Gemeenteplein en de Rode Poortsite met inbegrip van: 
 ° bouwtechnische en fi nanciële analyse van het patrimonium ter voorbereiding van  
   de strategische keuzen;
 ° advies over de realisatiemogelijkheden (PPS, subsidies, …) en draaiboek met   
   kritisch pad;
- de volledige ontwerpopdracht van één of meerdere fasen van de publieke ruimte   
  ondermeer in samenwerking met het technisch bureau dat belast is met de    
  rioleringsdossiers (Aquafi n);
- een participatie- en communicatietraject over voorgaande (dit onder voorbehoud:   
  indien een wijkmanager kan worden aangetrokken zal deze hiermee belast worden, 
  evenwel met ondersteuning door het gekozen ontwerpteam).

De ambitie, doelstellingen, randvoorwaarden van de gemeente werden uitgeschreven in een 
projectdefi nitie. Hiervoor werden door VECTRIS vier scenario’s ontwikkeld, waarvoor echter 
nog geen voorkeursscenario kon worden ontwikkeld. De pro’s en contra’s en minder- en 
meerderheidstandpunten zullen mee gedocumenteerd worden.
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OO2210
Puurs – Masterplan landschapspark
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor het landschapspark fort van Liezele, opmaak van een RUP en voor 
de uitvoering van het landschapspark. 

Opdrachtgever  gemeente Puurs

Ligging   in de Molenstraat (voorbij huisnummer 37), vóór het fort van   
   Liezele en tegenover het JeugdOntmoetingsCentrum Wijland 

Budget   opmaak masterplan € 40.000 excl. btw 
   Opmaak RUP: forfait op basis van het masterplan 
   Inrichting landschapspark: afhankelijk van masterplan
 
Timing   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): najaar 2011
 
Honorarium  KVIV Barema I klasse 2; 
   Ondergrens KVIV-2% en bovengrens KVIV (uitvoering)

Vergoeding  5.000 € excl. btw per laureaat

Heel wat potentie is te vinden in het open ruimte gebied rondom het fort van Liezele, langsheen 
de Molenbeekvallei en nabij het JeugdOntmoetingsCentrum Wijland!

Het opwaarderen van dit open ruimte gebied kadert in het concept van de groene ring 
opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) en nu verder uitgewerkt in de 
herziening van het GRS. De beekvalleien van de Vliet en Molenbeek vormen een groene ring 
rondom de wooncirkel Puurs. Deze natuurlijke ringstructuur is de basis voor de toekomstige 
uitbouw van een landschappelijke en recreatieve structuur in en rond de kern van Puurs 
(wandelen, fi etsen, naturbeleving,…). Het projectgebied is gelegen op het traject van de 
groene ring, in een prachtig landschappelijke omgeving en naast het fort van Liezele.

De opdracht bestaat uit het uitwerken van een masterplan voor dit open ruimte gebied waarin 
een nieuwe parkbegraafplaats, evenementenweide, jog- en wandelparcours, fi nse piste, 
waterpartijen,… een plaats krijgen.

Bijzondere aandacht voor
• de verwevenheid van het landschapspark met de omgeving: fort, woonomgeving, valleigebied
• de integratie van de landschappelijke kenmerken
• de aansluiting op bestaande en toekomstige fi ets- en wandelpaden in de omgeving 
• het landschappelijke, historische en unieke karakter van de locatie

Onvermijdelijk zullen in de loop van het totstandkomingsproces keuzes moeten gemaakt 
worden en rekening moeten gehouden worden met de budgettaire implicaties. Deze 
implicaties zouden echter meer invloed moeten hebben op de realisatietermijn dan op de 
inhoudelijke kwaliteit van het project.

Het masterplan zal uiteindelijk vertaald worden in concrete uitvoeringsplannen en/of in de 
opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

De opdrachtgever kan besluiten om het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor 
de uitvoering van het openbaar domein of het RUP te gunnen aan het ontwerpteam. De 
opdrachtgever is daartoe niet verplicht. Indien het masterplan niet tot verdere uitvoering leidt, 
dan kan de opsteller ervan geen rechten van schadevergoeding doen gelden.
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OO2211
Kortessem – Bijzonder Secundair Onderwijs De Dageraad 
Volledige studieopdracht voor de bouw van nieuwe klas- en leslokalen te Kortessem. 

Opdrachtgever  G-O! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Ligging   Tapstraat 12, 3720 Kortessem

Budget    3.850.000 excl btw 

Timing   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): eind 2011
   Voorziene beëindiging van de werken: eind 2015

Honorarium  Globaal ereloon 7,2% (incl. stabiliteit, technieken, EPB,…) 

Vergoeding   5.000€ excl btw per laureaat

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap voorziet een nieuwbouw voor het 
buitengewoon secundair onderwijs  ‘De Dageraad’ te Kortessem.

In BuSO Kortessem is iedereen een VIP!
Elke leerling is een unieke persoonlijkheid met eigen interesses, talenten en ambities. 
In de veiligheid en geborgenheid van onze school kunnen leerlingen met specifi eke 
onderwijsbehoeften op hun tempo en niveau groeien naar zelfstandigheid. Elke leerling 
begeleiden wij naar een zo groot mogelijke leerwinst en integratie in de maatschappij.

De school  is samen met het MPI gehuisvest op het domein in de Tapstraat in het landelijke 
Kortessem.  Wegens plaatsgebrek op dit domein heeft de school nog een vestiging in 
Borgloon. De gebouwen in deze vestiging moeten echter op termijn verlaten worden. Daarom 
wordt er een nieuwbouw voorzien op het hoofddomein zodat de leerlingen van de school 
volledig samen zitten wat de integratie van de leerlingen zal bevorderen. De nieuwbouw 
wordt voorzien aan de overkant van de Tapstraat , tegenover  de bestaande school, en moet  
aansluiting vinden bij de bestaande gebouwen van deze school zodat deze als één geheel 
werkt. De nodige aandacht voor circulatie is hierbij vereist.

Het programma is vrij specifi ek: de nieuwbouw wordt gebouwd voor leerlingen die de opleiding 
grootkeuken, bakkerij, logistiek assistent (verzorging), interieurbouw of hoeklassen volgen. 

Bovendien gaat het om buitengewoon onderwijs. De leerlingen van type 1, type 3 en type 4 
zullen hier les krijgen. Type 4 zijn de leerlingen met een fysieke beperking wat extra aandacht 
vraagt inzake toegankelijkheid.

Het GO! streeft naar duurzame scholenbouw.  Duurzaam in al zijn aspecten: inplanting, 
mobiliteit, energie, water, bouwproces, materiaal, veiligheid en comfort. Het GO! heeft hiervoor 
in samenwerking met Agion een duurzaamheidsmeter ontwikkeld.   Het ontwerp dient in elke 
fase getoetst te worden met deze duurzaamheidsmeter.
Voor de school moet een schoolgebouw gemakkelijk te onderhouden zijn. De energie van het 
personeel moet naar de leerlingen gaan en niet naar het gebouw. Voor de leerlingen moet een 
gebouw een aangename omgeving zijn. Wij willen dus een eenvoudig, degelijk, functioneel 
gebouw met een aangenaam binnenklimaat en speelse vormgeving. 
Naar een inspirerende leeromgeving...
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OO2212
Schaarbeek – Basisschool De Muziekladder 
Volledige studieopdracht voor de bouw van een nieuwe basisschool in Schaarbeek.
 

Opdrachtgever   G-O! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Ligging   Jan Blockxstraat, 1030 Schaarbeek

Budget   2.761.000 excl btw 

Timing   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): eind 2011 

Honorarium  Globaal ereloon 7,33% (incl. stabiliteit, technieken, EPB,…) 

Vergoeding   5.000€ excl btw per laureaat

In Brussel is er een tekort aan plaatsen in het Nederlandstalige basisonderwijs. In het kader 
van deze  capaciteitsproblematiek wil het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
en scholengroep Brussel , met ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, 
een nieuwe basisschool oprichten in Schaarbeek. Basisschool De Muziekladder moet plaats 
bieden aan 180 leerlingen van de kleuterschool en lagere school.

Deze school wordt voorzien op het domein van de muziekacademie in de Lambermontstraat 
te Schaarbeek.
Het GO! bezit hier een groot inpandig domein  met percelen aan de Lambertmontstraat, de 
Jan Blockxstraat en de Helmetse Steenweg.  Het binnengebied is volledig parkzone. Aan de 
straatzijde mag gebouwd worden binnen de profi elen van de naastgelegen woningen.
Aan de Lambertmonstraat is de muziekacademie ondergebracht, aan de Helmetse Steenweg 
worden reeds voorlopige units geplaatst zodat de nieuwe school reeds op 1 september van 
start kan gaan in deze lokalen.  
De grootste bouwzone ligt aan de Jan Blockxstraat. Hier zou de nieuwbouw moeten komen. 
Maar deze zone is niet groot genoeg om de volledige school te kunnen onderbrengen. 
Daarom zouden de kleuters worden ondergebracht aan de Helmetse Steenweg. De bouw 
moet in 2 fasen gebeuren. De eerste fase is de lagere school. Wanneer de lagere school af is 
kunnen de units aan de Helmetse Steenweg weg en kan hier een nieuwbouw voor de kleuters 
worden gebouwd.

We zitten hier met een typische stedelijke context. De bouwzone is beperkt en men zal moeten 
aansluiten aan de profi elen van de naastgelegen rijwoningen. Er zal dus met meerdere 
verdiepingen moeten gewerkt worden.
Het programma bevat de functies die onontbeerlijk zijn voor het functioneren van een 
basisschool: klaslokalen, refter, polyvalente zaal, administratie, …

Het GO! streeft naar duurzame scholenbouw.  Duurzaam in al zijn aspecten: inplanting, 
mobiliteit, energie, water, bouwproces, materiaal, veiligheid en comfort. Het GO! heeft hiervoor 
in samenwerking met Agion een duurzaamheidsmeter ontwikkeld. Het ontwerp dient in elke 
fase getoetst te worden met deze duurzaamheidsmeter.
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Open Oproep 22 juli 2011 - restauratiepremieregelgeving

Projecten binnen restauratiepremieregelgeving 

     5) mate van betrokkenheid bij het referentieproject: als eindverantwoordelijke, 
         als  medewerker, dan wel als stagiair. 
 b) Indien geen relevante referenties beschikbaar zijn, schrijft de ontwerper een   
      grondige motivering waarom hij meent in aanmerking te komen voor de opdracht.

3° het gedeelte van de studieopdracht dat de ontwerper voornemens is in onderaanneming te 
geven, met vermelding van de onderaannemer(s).

Ontwerpers die deze gegevens niet bijvoegen bij hun inschrijving, zullen niet geselecteerd 
worden. Het is dus niet meer mogelijk om pas na selectie de nodige competenties inzake 
restauratie toe te voegen aan uw team.

Daarnaast dient ook worden opgemerkt dat het restauratiepremiebesluit het gebruik van 
welbepaalde gunningscriteria vooropstelt. Dit betekent dat bij de het opstellen van het bestek, 
dat uiteindelijk zal leiden tot het aanwijzen van de uitvoerder, er rekening moet worden 
gehouden met de volgende in dalende volgorde van belang vermelde criteria:
1° conceptnota met omschrijving van de aanpak en de methodologie van de opdracht; 
2° visie op de aard en de intensiteit van de door de kandidaat-ontwerper(s) voorgestelde 
werfopvolging;
3° de te leveren diensten voor het door de premienemer vooraf vastgestelde percentage of de 
te betalen prijs als honorarium.
Er bestaat een mogelijkheid om bijkomende criteria toe te voegen maar deze mogen enkel 
aanvullend zijn en kunnen in geen enkel geval primeren boven de eerder vermelde criteria. 
Dit betekent dat de hiervoor opgesomde criteria steeds zwaarder zullen doorwegen dan 
toegevoegde criteria en bijgevolg steeds de eerste drie gunningscriteria van het bestek 
moeten uitmaken.

Opgelet: Kandidaat inschrijvers moeten in hun portfolio de gegevens bijvoegen gevraagd in 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het 
premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse regering van 20 september 2002, 23 juni 2006 en 30 april 2009, 4 
december 2009 en 10 september 2010.

Lokale besturen die een beschermd monument wensen te restaureren en hiervoor een 
restauratiepremie aanvragen bij de Vlaamse Overheid moeten voldoen aan het Besluit van 
de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel 
voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, gewijzigd bij besluiten van 
de Vlaamse regering van 20 september 2002, 23 juni 2006 en 30 april 2009, 4 december 2009 
en 10 september 2010.

De projecten in Open Oproep die de restauratie van een beschermd monument inhouden, 
moeten dan ook de bepalingen volgen van deze regelgeving. Dit betekent dat voor deze 
projecten een ontwerper aangesteld wordt volgens een aangepaste procedure van de Open 
Oproep.

Concreet betekent dit in de eerste plaats dat bij de selectie gebruik gemaakt wordt van 
volgende criteria:

1° kwalifi caties:
 a) studiekwalifi caties: diploma’s en studiecertifi caten van de ontwerper(s) en   
     eventuele onderaannemers;
 b) beroepskwalifi caties: opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring in de  
     sector monumentenzorg;

2° relevante referenties betreffende restauraties, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar in 
binnen- of het buitenland, met inbegrip van de processen-verbaal van de opleveringen van de 
restauratiewerkzaamheden.  
Daartoe verstrekt de ontwerper de volgende gegevens:
 a) 1) beschrijving van het referentieproject;
     2) datum van oplevering;
     3) naam en adres van de opdrachtgever;
     4) beschrijving van de aanpak van het referentieproject (methodologie) met   
         vermelding van de wijze van controle van de uitvoering van het referentie-  
         project en van de gedeelten die desgevallend in onderaanneming werden   
         gegeven;
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OO2213
Mechelen – Stedelijke bibliotheek 
Volledige studieopdracht voor restauratie en herbestemming tot stedelijke bibliotheek van het als monument beschermde 
Predikherenklooster in Mechelen.

Opdrachtgever  stad Mechelen

Ligging   Predikherenklooster, gelegen aan de Edgard Tinellaan en de   
   Goswin de Stassartstraat te Mechelen 

Budget   14.600.000 € excl. btw en erelonen

Timing   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): mei-juni 2012
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): einde 2014
   Voorziene beëindiging van de werken: einde 2017

Honorarium  minimaal 9 % en maximaal 13 % (inclusief alle supplementen   
   voor o.m. restauratie, stabiliteit, technieken, akoestiek,…)

Vergoeding  15.000  € excl. btw per laureaat 

Mechelen is een snelgroeiende historische stad met 82.000 inwoners, centraal gelegen 
tussen Brussel en Antwerpen. 
Op het einde van de 17e eeuw bouwden de uit de Noordelijke Nederlanden afkomstige 
Predikheren aan de rand van de binnenstad een imposant klooster bestaande uit vier vleugels 
en een kleine kapel rondom een kloosterhof. Een halve eeuw later werd die laatste vervangen 
door het huidige kerkgebouw. Het Predikherenklooster werd volledig opgetrokken in de geest 
van het barokke triomfalisme van de Contrareformatie. Na de Franse Revolutie deed het pand 
dienst als gasthuis, nadien als kazerne. De totale oppervlakte van kerk en klooster bedraagt 
5.400 m ².
Na jaren van leegstand en verwaarlozing wenst de stad Mechelen het volledige als monument 
beschermde kloostercomplex te restaureren en te herbestemmen tot stedelijke openbare 
bibliotheek. De stad Mechelen zoekt een interdisciplinair ontwerpteam met voldoende affi niteit 
met barokarchitectuur en hedendaagse restauratietechnieken  en eigentijdse architectuur en 
inrichting. 
De gebouwen zijn gelegen binnen het stadsontwikkelingsproject ‘Tinelsite’ waarbij 
uiteenlopende stedelijke voorzieningen zoals woningen, een museum, een park, een 
ondergrondse parking en een jeugdcentrum, in het ruimere stadsweefsel worden ingebed.
De bibliotheek in het Predikherenklooster wordt ‘een plek om op verhaal te komen’. 
In haar werking komen de letteren en het lezen op de eerste plaats. Dit uit zich in de 
uitgebreide boekencollectie die kan geraadpleegd worden, in ontmoetingen met auteurs, 
lezingen, schrijfworkshops, leesclubs, voorleessessies,…

De bibliotheek heeft tegelijk een ontmoetingsfunctie, is een plek waar het aangenaam 
vertoeven is. In deze ‘grootste leefkamer van de stad’ kan je snel iets opzoeken op de 
computer, tijdschriften lezen, genieten van een drankje, grasduinen in het aanbod,… 
Het gebouw is groot genoeg om functies te groeperen zodat meer levendige, rumoerige 
activiteiten worden afgescheiden van de meer intensieve en stille activiteiten.
Uiteraard blijft de bibliotheek trouw aan haar DNA en vind je er zowel fi ctie als non-fi ctie, kan 
je er boeken, dvd’s, cd’s, tijdschriften ontlenen, op de computer werken, enz.
De bescherming van het exterieur en het interieur van het gebouwencomplex leggen 
strikte voorwaarden op aan de restauratie en herbestemming ervan. Tegelijk wil de stad 
Mechelen een spraakmakend project realiseren waarin een evenwicht gevonden wordt 
tussen de respectvolle behandeling van het historisch waardevolle erfgoed en een markante, 
aantrekkelijke en functionele invulling ervan. 
Nieuwe ontwikkelingen, zoals de voortschrijdende digitalisering, zullen de werking van 
bibliotheken ingrijpend beïnvloeden. De inrichting van het Predikherencomplex moet daarom 
voldoende fl exibel zijn.
Het ontwerpteam moet openstaan voor intensieve communicatie met alle betrokkenen.
Opgelet: Kandidaat inschrijvers moeten in hun portfolio de gegevens bijvoegen gevraagd in 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het 
premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse regering van 20 september 2002, 23 juni 2006 en 30 april 2009, 4 
december 2009 en 10 september 2010.
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opmaak
Team Vlaams Bouwmeester

fotografi e
Jan Kempenaers

luchtfoto’s
Digitale versie van de Orthofoto’s, middenschalig, kleur: 

provincie Antwerpen, opname 2007 (AGIV), AGIV & provincie Antwerpen
provincie Oost-Vlaanderen, opname 2006 (AGIV), AGIV & provincie Oost-Vlaanderen

provincie Limburg, opname 2007 (AGIV), AGIV & provincie Limburg
provincie Vlaams-Brabant, opname 2007 (AGIV), AGIV & provincie Vlaams-Brabant

provincie West-Vlaanderen, opname 2006 (AGIV), AGIV & provincie West-Vlaanderen

Verantwoordelijke uitgever
Vlaamse Overheid

Vlaams Bouwmeester
Boudewijnlaan 30 bus 45

Bijkomende informatie 
over de inschrijving, bestekken, aanvullende 

stukken en voorwaarden bij

sofi e.troch@bz.vlaanderen.be
(+32) 2 553 71 91


