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Open Oproep 17

in de mogelijkheid om de latere uitvoeringen zonder bijkomende procedure 
aan het geselecteerde architectenbureau te gunnen. .Daarnaast zijn ook de 
realisatiestudies voor twee omvangrijke woon –en zorgcentra, respectievelijk 
in Genk en in Lommel,in de lijst opgenomen, alsook het concept en de 
uitvoering van een paviljonaire woongemeenschap ten behoeve van bewoners 
met een handicap in het Giels Bos. Die uitgebreide korf van opdrachten in de 
zorgsector duidt er op dat ook in dit maatschappelijke zo relevante domein, 
de bouwheren ondertussen overtuigd zijn geraakt van de meerwaarde van 
onze toekenningprocedure. We zullen er alles aan doen om dat vertrouwen te 
rechtvaardigen. 

Op het vlak van stedenbouw en landschap ten slotte, stelen de twee 
beeldkwaliteitsplannen in Boom en de twee landschapsontwerpen (het 
stadspark en de Turnhoutse Knoop) in Antwerpen de show. In beide gevallen 
gaat het om een genre van experimentele concepten waarvoor geen gevestigd 
model bestaat. Het ruimtelijke beeld dat de opdrachtgever voor ogen staat 
ligt dus zeker niet bij voorbaat vast. De vraagstelling is helemaal open, en 
peilt spontaan naar een innovatieve oplossing. 

Dit snelle overzicht maakt al gauw duidelijk dat de Open Oproep 17 een 
indrukwekkende variëteit aan interessante en uitdagende opdrachten 
aanbiedt. We durven daarom hopen dat u even talrijk en gericht zal 
inschrijven als tevoren . Wij van onze kant, zullen in elk geval met gezag 
en toewijding waken over het correcte verloop en de optimale afwikkeling 
van elke individuele gunningprocedure. De publicatie in de Open Oproep is 
voor ons inderdaad een kwaliteitslabel waar zowel de opdrachtgever als de 
potentiële opdrachtnemers recht op hebben. 

Samen met het Team, wensen wij u veel succes.

Marcel SMETS
Vlaams Bouwmeester

Een teken van consolidatie? 

Bij de vorige editie schreef ik in het voorwoord dat de korf van opdrachten uit 
Open Oproep 17 er op wees dat onze gunningprocedure zich op kruissnelheid 
bevond. Deze vaststelling wordt bevestigd in deze nieuwe uitgave, zes 
maand later. Opnieuw tellen we een indrukwekkend aantal, en een grote 
verscheidenheid van projecten. Dit imposante register wijst er op dat vele 
opdrachtgevers de weg naar onze Open Oproep hebben gevonden. Wij zijn 
erg fier op die bijval, want hij duidt op de goede naam die onze op visie 
gebaseerde gunningprocedure ondertussen heeft verworven. 

De vorige Open Oproep karakteriseerde zich door zijn uitgesproken diversiteit 
van al bij al bescheiden opdrachten. Die variëteit wees op de hooggestemde 
ambitie, die momenteel in Vlaanderen leeft, ook bij de breed verbreide, 
kleinere opdrachten. De voorliggende lijst van Open Oproep 17, gaat 
op die ingeslagen weg verder. Het vertrouwen in onze werkwijze wordt 
bevestigd. Maar de inzet wordt nu ook groter. Het gemiddelde budget van de 
opdrachten, maar ook de impact die ze hebben op hun omringende omgeving, 
stijgt aanzienlijk. Bij ontwerpopdrachten voor overkoepelende strategieën, is 
de uitvoeringsstudie voor de samenstellende componenten van de geplande 
ontwikkeling, als eventuele vervolgopdracht in de nu gepubliceerde opgave 
opgenomen. 

Enkele opdrachten vallen in dit verband onmiddellijk op: het concept en 
uitvoering van een verkeers- en controletoren voor de Antwerpse haven, 
de stedenbouwkundige visie en ontwerpstrategie voor de ‘Groene Singel’ in 
Antwerpen, de renovatie en modernisering van de Elisabethzaal aan de Zoo 
van Antwerpen, de bouw van een nieuw administratief centrum in Aarschot, 
van een belangrijk woningbouwcomplex voor sociale doelgroepen in Geel, 
alsook de realisatie van twee gemengde scholenprogramma’s op tekenende 
sites (de Sint- Lutgardisschool in een ingesloten binnenstedelijke context, 
en een campus van stedelijke kunstonderwijs op het Eilandje, telkens in 
Antwerpen). 

Op thematisch vlak springen vooral de opdrachten uit de zorgsector in het 
oog. Open Oproep 17 omvat drie zorgstrategische masterplannen. Ze slaan 
terug op drie uitgebreide wijken in Antwerpen. Telkens is daarbij voorzien 
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Het steeds intensere scheepvaartverkeer, de toename van de scheepvaartafmetingen 
en het aantal schepen dat de haven van Antwerpen aandoet, zeker na de verder 
uitdieping van de Westerschelde, maken het noodzakelijk om in het kader 
van de vlotheid en veiligheid van het scheepvaartverkeer de principes van de 
ketenbenadering te implementeren. Hiervoor is het noodzakelijk alle partijen die 
betrokken zijn bij scheepvaartbegeleiding samen te brengen op één werkplatform. 
Het is eveneens de bedoeling om dit platform uit te bouwen tot een crisiscentrum 
voor het havengebied van Antwerpen.
Het bestaande gebouw ter hoogte van de Zandvlietsluis – blok A op bijgevoegd 
plan – voldoet niet meer aan de vigerende eisen van brandveiligheid, hygiëne 
en algemeen comfort en wordt om deze redenen gesloopt na de oprichting van 
het nieuw ACC. Enkel door middel van deze fasering kunnen cruciale diensten 
gegarandeerd worden. De sloop van blok A maakt deel uit van de opdracht. 
De overige drie gebouwen - aangeduid op plan als blok B, C en D – blijven 
behouden.
In eerste instantie is de functionele eis om “zoveel mogelijk visueel contact” 
te hebben met de aan- en afvarende schepen doorslaggevend. Vooral de 
scheepvaart op de Schelde zelf, maar ook in het Kanaaldok, maar voornamelijk 
de zeer grote schepen die aan- af varen naar het Deurganckdok (en toekomstige 
Saeftinghedok) dienen omwillen van allerlei nautische beperkingen van zeer nabij 
begeleid te worden waarbij visueel contact onontbeerlijk is.
Door het oprichten van een verkeerstoren met een hoogte van 60 tot 80 meter, 
verdere studie zal hieromtrent uitsluitsel geven, creëert men uitzicht boven de 
omliggende bestaande infrastructuur en industriële hindernissen. 

Het ACC zal plaats bieden aan circa 60 werknemers. Hierbij zal de nodige sociale 
ruimte moeten voorzien worden vermits verschillende diensten continue werken, 
m.a.w. met drie ploegen. Een uitgebreid datacenter en hoog technologisch 
crisiscentrum met bezoekersruimte dient eveneens voorzien te worden. 
De nieuw op te richten verkeerstoren moet de globale beeldkwaliteit van de 
site sterk verbeteren, moet een betekenisvolle landmark zijn voor het maritieme 
landschap en de dialoog aangaan met de verschillende industriële sites in de 
omgeving en het windmolenpark. De nodige studie naar integratie en globale 
aanpak van de site van het projectgebied en de realisatie ervan maakt deel uit 
van de opdracht. 
Het concept moet beantwoorden aan de praktische en functionele eisen eigen aan 
de verschillende diensten die hier op een gezamenlijk platform zullen gehuisvest 
worden. 
Bovendien wordt groot belang gehecht aan de duurzaamheid van het gebouw 
en zijn materialen. Energiezuinig bouwen is eveneens een evidentie. Een 
haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen maakt deel uit van de 
opdracht. Het ontwerpteam dient dan ook deze items hoog in het vaandel te 
dragen

Opdrachtgever:   Vlaams Gewest agentschap voor Martieme Dienstverlening   
   en Kust
Ligging:    Sluisplateau tussen Zandvlietsluis en Berendrechtsluis 
   2040 Antwerpen, Potpolderweg
Budget: 11.000.000 €, excl. btw en erelonen
Timing: Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): oktober 2009 
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): november 2010
Honorariumvork:  globaal ereloon van 10 % - met een maximum van 2 % in meer  
   (max 12%)
   (architectuur, stabiliteit, klimaat en technieken, omgevingswerken)
Vergoeding:  20.000 €  excl btw per laureaat

Volledige studieopdracht voor het oprichten van een centrum voor de scheepvaartbegeleiding en een 
crisiscentrum voor de Haven van Antwerpen verder genoemd  Antwerp Coordination Center  (ACC)
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Op de Rigakaai zal het Havenbedrijf een nieuw dienstgebouw voor de Schipperij 
oprichten. Het gebouw komt op een heel strategische plaats in de haven, namelijk 
langs de Vliegtuiglaan, één van de belangrijkste toegangswegen naar de haven 
en aan het Grootdok, vlakbij de plaats waar de schepen van het Havenbedrijf 
zich bevinden (havenjacht, waterboot, politieboot,… ) en waar de cruiseschepen 
aanmeren. Het gebouw heeft ongeveer 300 m² vloeroppervlakte.

Daarom kiest het Havenbedrijf ervoor om dit gebouw een zekere uitstraling te 
geven. Het gebouw moet representatief zijn voor de haven van Gent : innovatief, 
dynamisch, duurzaam, …

Bij het ontwerp van het gebouw moet ook een voorstel gedaan worden voor de 
opwaardering van de publieke ruimte aan de Rigakaai, namelijk de aanmeerplaats 
voor cruiseschepen en het havenjacht.

Het gebouw moet duurzaam zijn. Er wordt bewust gekozen voor een 
laagenergiegebouw.

Opdrachtgever:   Havenbedrijf Gent agh
Ligging:   Rigakaai, 9000 Gent
Budget: 525 000 €, excl. btw en erelonen
Timing: Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 2009 
    Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 2010
   Voorziene beëindiging der werken: einde 2012
Honorariumvork: globaal ereloon tussen 10 % en 12%
Vergoeding:  2500 € excl btw per laureaat

Volledige studieopdracht voor het bouwen van een gebouw voor de dienst Schipperij en omgevingsaanleg
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Ter verbetering van de mobiliteit op de Antwerpse Ring (R1) en de Singel, werd door BAM/
SAM in 2002/2003 het infrastructuurconcept ‘Groene Singel’ ontwikkeld voor de volledige 
zate. Daarin wordt uitgegaan van een opsplitsing van de drie verkeersstromen:

- de R1 zal enkel nog voor doorgaand verkeer gebruikt worden
- er komt een nieuwe stedelijke ringweg aanliggend aan de huidige Ring R1, die de 

bovenlokale functie van de huidige Singel overneemt
- de huidige Singel wordt dan heringericht tot een lokale weg

Het mobiliteitsonderzoek voor de Groene Singel is lopende.  BAM wenst in het concept 
Groene Singel tevens rekening te houden met de kansen voor stedelijke ontwikkeling, 
alsmede de mogelijkheden ter verbetering van de leefbaarheid van het projectgebied.
Gezien de grote ruimtelijke kansen die dit infrastructuurproject creëert, heeft de stad 
Antwerpen het concept Groene Singel van BAM/SAM verder uitgewerkt tot een stedelijk 
project: het volledige gebied rondom de infrastructuur werd in het s-RSA aangeduid als 
één van de vijf strategische ruimten in de ontwikkeling van de stad (‘Strategische Ruimte 
Groene Singel’). Sinds 2007 voert de stad een ruimtelijk onderzoek, resulterend in een visie 
en een 11-tal ruimtelijke concepten met als doel de ontwikkeling van deze onderbenutte en 
gefragmenteerde ruimte tussen binnen- en buitenstad tot een nieuwe centraliteit. 
Momenteel lopen dus twee parallelle planprocessen die inhoudelijk in elkaar haken, namelijk 
het mobiliteitsproject en de strategische ruimte. Infrastructuur en omliggende ruimte zijn 
niet los van elkaar te denken, en een definitief masterplan voor de Groene Singel - later 
te vertalen in inrichtingsprincipes - is dan ook ondenkbaar zonder een volledig uitgewerkte 
mobiliteitsstudie. 
De lineariteit van dergelijk planproces staat echter haaks op de schaal en complexiteit 
van de Groene Singel, en vooral op de ontwikkelingsdruk. Tal van actuele investeringen 
en projecten moeten, in afwachting van een gedetailleerd masterplan, zowel door de stad 
als door BAM gestuurd worden. De basis van de ontwerpopgave is het creëren van een 
kader voor deze actuele ontwikkelingen. De doelstelling is ruimer. De opgave beoogt een 

substantiële verrijking van alle projecten in en rond de Groene Singel, maar ook van het 
masterplan dat voor de strategische ruimte Groene Singel wordt ontwikkeld. Concreet wordt 
van de ontwerpers verwacht dat zij:

- een globale visie en een stedenbouwkundige ontwerpstrategie opmaken die de 
verschillende concepten ruimtelijk vertaalt, zonder alle opties vast te leggen in een 
onwrikbaar masterplan. Vertrekpunt is het conceptontwerp voor de Groene Singel 
van BAM/SAM (voor het mobiliteitsluik), en de 11 concepten voor de Strategische 
Ruimte Groene Singel van de stad Antwerpen. De opdracht vereist zowel een 
kritische blik t.a.v. het geleverde werk als een open blik t.a.v. de kwaliteiten ervan. 
Gedetailleerde deelontwerpen en tracébepalingen zijn in eerste instantie geen 
voorwerp van de opgave. Het is wel mogelijk dat de laureaat in het verlengde van 
deze opdracht ook als ontwerper wordt aangesteld voor concrete deelstudies door 
BAM en stad samen of door elk van de partijen afzonderlijk, afhankelijk van wie de 
bevoegdheid en het bouwheerschap voor een bepaalde opdracht heeft.

- deze ontwerpstrategie doorvertalen naar concrete inrichtingsprincipes en 
een toepassingsgericht instrument (bv. een handboek). Van de laureaat zal 
bovendien verwacht worden dat hij/zij tijdens de verdere uitwerking, de lopende 
projecten bij de stad Antwerpen en BAM aftoetst aan de studieopdracht, om zo 
tot een wisselwerking te komen: concrete cases sturen als randvoorwaarde de 
ontwerpers  bij de uitwerking van de inrichtingsconcepten; het is echter geen harde 
randvoorwaarde; De inrichtingsvoorschriften die uit de ontwerpopdracht volgen, 
kunnen die projecten ook verrijken en eventueel sturen, zodat de Groene Singel 
reeds tijdens de studiefase vorm begint te krijgen. 

- een grote procesbereidheid ambiëren, gelet op de positie die de ontwerper zal 
innemen in relatie tot de hogere overheid, de stad en BAM/SAM. Elke partij heeft 
daarbij zijn rol te spelen:

o de Stad Antwerpen ontwikkelt het stedenbouwkundig kader voor 
toekomstige ontwikkelingen in de strategische ruimte Groene Singel

o BAM/SAM werkt vanuit een brede ruimtelijke invalshoek aan de 
infrastructurele uitwerking van het mobiliteitsconcept voor de Groene 
Singel 

o complementair aan deze planningsprocessen wordt de extern ontwerper 
ingezet om een visie op het landschap en de publieke ruimte te ontwikkelen, 
die past binnen het ruimtelijk-stedenbouwkundig kader en het ruimtelijk-
infrastructureel concept en van waaruit concrete inrichtingsprincipes voor 
de realisatie worden geformuleerd.

Het projectgebied omvat zowel de infrastructuurlijnen (de R1, de nieuwe stedelijke ringweg, 
de Nieuwe Singel) als de omliggende Strategische Ruimte Groene Singel, en wordt dus 
bewust niet afgebakend volgens bevoegdheid (Vlaams niveau/lokaal niveau) of geplande 
uitvoeringstermijn.

Opdracthgever:   Stad Antwerpen –BAM nv 
Ligging:   Antwerpen Ring/Singel/omliggende ruimte
Budget/Honorarium:  300.000 € incl btw voor de studieopdracht, honorarium 

voor eventuele deelopdrachten nog te bepalen
Timing:    Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): : tweede  
   helft 2009
   Oplevering studie: eind 2010
   Kwaliteitsbewaking op afroep ifv concrete deelprojecten :  
   2009-2012
Vergoeding:   15.000 € incl btw per laureaat 

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een stedenbouwkundige visie en ontwerpstrategie voor de Groene Singel en 
de omliggende strategische ruimte 
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De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA) zal, met 
financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap, overgaan tot de renovatie en 
de modernisering van de Koningin Elisabethzaal aan het Koningin Astridplein in 
Antwerpen.
De Koningin Elisabethzaal werd vijftig jaar geleden gebouwd ter vervanging van 
de ‘feestzaal’ van de Antwerpse Zoo. Deze zaal, die plaats biedt aan ongeveer 
tweeduizend personen, wordt intensief gebruikt voor concerten (klassiek en 
modern), voorstellingen en congressen. Ze vormt, samen met onder meer de 
historisch waardevolle Marmeren Zaal, Darwinzaal en Verlatzaal en de unieke 
Wintertuin, het ‘zalencomplex van de Zoo’, dat op zijn beurt aansluiting vindt bij de 
dierentuin zelf.
De Koningin Elisabethzaal is toe aan een grondige renovatie, zodat de verdere 
uitbating ervan verzekerd blijft. Bovendien moet de zaal, qua technieken, 
gemoderniseerd worden zodat ze tegemoet komt aan de huidige verwachtingen 
van concert- en congresorganisatoren en van het publiek. Ten slotte staat een 
verbeterde logistieke ontsluiting van het zalencomplex op het programma. 
Conform de filosofie van de KMDA moet dit alles gerealiseerd worden met oog 
voor duurzaamheid en het spaarzaam omgaan met energie. Ten slotte moet de 
huidige publiekscapaciteit van de zaal (2071 zitplaatsen) bewaard blijven.
Vanuit het beleid (Vlaamse Gemeenschap, Stad Antwerpen) wordt verwacht dat 
de Koningin Elisabethzaal na de renovatie kan geprofileerd worden als één van 

de beste symfonische concertzalen in ons land, en als een complex dat plaats kan 
bieden aan grote, ook internationale, congressen. Cruciaal hierbij is het gevoelig 
verbeteren van de akoestische kwaliteit van de zaal, zowel door een aantal 
bouwkundige ingrepen als door de inrichting van de zaal. Van het ontwerpersteam 
zal dan ook de nodige deskundigheid inzake akoestische techniek verwacht 
worden.
Na de renovatie zal deFilharmonie, één van de grote symfonieorkesten in 
Vlaanderen, bij de Koningin Elisabethzaal in residentie komen. Dit betekent dat 
de deFilharmonie intensief van de zaal gebruik zal maken voor concerten en 
repetities, en dat de diensten van het orkest in bij de zaal de aanpalende ruimten 
een geschikte huisvesting krijgen.
Bij dit omvangrijke en complexe project zijn meerdere stakeholders betrokken, van 
wie de verwachtingen ten aanzien van het eindresultaat verzoend moeten worden. 
Er werd reeds een belangrijk voortraject afgelegd, waarbij de diverse betrokken 
partijen betrokken waren. Van het ontwerpersteam wordt verwacht dat het vertrekt 
van dit al geleverde studiewerk, en dat het de vooropgestelde timing en het budget 
respecteert. De concrete wijze waarop deFilharmonie en andere stakeholders bij de 
uitwerking en opvolging van het project betrokken zullen worden, zal nog vastgelegd 
en aan de ontwerper meegedeeld worden.

Opdrachtgever :  Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen vzw
Ligging  :   Koningin Astridplein 23-24 , 2018  Antwerpen
Budget :   30 miljoen euro (netto bouwkost renovatie, verbetering
  en logistieke ontsluiting zaal alsook huisvesting 
  deFilharmonie)
Honorarium :   globaal ereloon tussen 10% en maximum 14% (incl stabiliteit,   
   technieken, akoestiek, veiligheidscoordinatie, …) 
Timing:    Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s):   
   september 2009
          Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 2010
           Voorziene beëindiging der werken: einde 2012
Vergoeding :   25.000 euro (incl. BTW) per laureaat

Volledige studieopdracht voor de renovatie en vernieuwbouw van de Koningin Elisabethzaal in 
Antwerpen.
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Het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum “De Nekker” vzw is gelegen aan de rand van 
Mechelen en is een trekpleister voor sporters en recreanten.
Het provinciebestuur vertrekt van de idee om een zwembad te bouwen aan het centrale 
gebouw van De Nekker.
Op die manier kan een synergie met de huidige werking bekomen worden : zoals de receptie 
en de horecafaciliteiten, één gezamenlijke toegang voor het zwembad, het sportgebeuren en 
het recreatiegebeuren, …
Een belangrijke motivering bij het nastreven van deze eenheid van beheer ligt ook in het feit 
dat er op deze manier kan bespaard worden op geëigende hoge exploitatiekosten van een 
zwembad.
Het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum “De Nekker” kan dan bijna alles, sport – recreatie 
– zwemmen – catering - verblijf, in één centrum aanbieden en dit via één aanspreekpunt.

Aangezien er vooral een grote behoefte aan schoolzwemmen is, kiest de provincie voor een 
25-meter bad, met minimaal 10 banen. Goed voor een capaciteit van zo’n 150 zwemmers 
per lesuur van 30 minuten.
In het concept zijn wel een instructiebad en een plonsbad opgenomen met nog eens 
plaats voor zo’n 50 zwemmertjes per lesuur van 30 minuten. Watergewenning is voor de 
allerkleinsten namelijk van groot belang. Bovendien kan dit familiebezoekers aanzetten om 
naar het zwembad te komen.
Het ontwerp is dus duidelijk bedoeld om verschillende doelgroepen tegelijkertijd aan bod te 
laten komen.

De totale capaciteit van het zwembad komt op minimaal 200 zwemmers per lesuur van 30 
minuten.  Bovenstaande cijfers moeten ook getoetst worden aan de huidige en toekomstige 
noden.

Tegelijkertijd, of gefaseerd, worden bij de bouw van het zwembad ook de horecafaciliteiten 
vernieuwd en uitgebreid, de binnenspeeltuin wordt gemoderniseerd en de bestaande 
infrastructuur moet minimaal behouden blijven.  Tevens moet de bestaande infrastructuur 
voor het personeel (kleedkamers, personeelsrefter, burelen, …) herbekeken worden. 

De ambitie voor duurzaam bouwen vertaalt zich in het bouwen en/of vernieuwen van een 
bouwtechnisch laag energiegebouw met installatietechnisch lage energie- en waterstromen, 
met de nodige aandacht voor kindvriendelijkheid, akoestische isolatie en wettelijke normen.
Bijkomende aandachtspunten zijn de mobiliteit binnen het domein,  het versterken van het 
veiligheidsgevoel van de bezoekers en het personeel, het vandalismebestendige en de 
toegankelijkheid van de verschillende voorzieningen op verschillende tijdstippen.

Alle subsidies en tegemoetkomingen moeten daarbij maximaal kunnen worden aangewend.
Tijdens de werkzaamheden moet de werking van het domein gegarandeerd worden 
en moet de nodige aandacht gegeven worden aan de veiligheid van de gebruikers en 
personeel.

Opdrachtgever:  Provinciebestuur Antwerpen
Ligging:   Nekkerspoel-Borcht 19, 2800 Mechelen
Budget:  11.600.000€ excl btw en erelonen
Timing:  Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 2009
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 2010
   Voorziene beëindiging van de werken: 2011
Honorariumvork: globaal ereloon van minimum 9 % en maximum 12% 
Vergoeding :   7.500  € excl. btw per laureaat 

Volledige studieopdracht voor de aanpassing en uitbreiding met een zwembad van het bestaande 
hoofdgebouw op het provinciaal sport- en recreatiedomein De Nekker te Mechelen.



Open Oproep 17 januari 2009 - 21

Open Oproep 1705
De Nekker Mechelen

Provinciebestuur Antwerpen 



Open Oproep 17 januari 2009 - 22

Open Oproep 1705
De Nekker Mechelen
Provinciebestuur Antwerpen



Open Oproep 17 januari 2009 - 23

Open Oproep 1705
De Nekker Mechelen

Provinciebestuur Antwerpen



Open Oproep 17 januari 2009 - 24

AG Stadsplanning Antwerpen, de Provincie Antwerpen en de 
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) nemen een gezamenlijk initiatief 
tot de opmaak van een landschapsontwerp voor de Turnhoutsepoortknoop 
via de procedure Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester.  Het beoogde 
landschapsontwerp moet een gemeenschappelijk kader vormen waarbinnen elk 
van de drie partijen de verdere uitwerking van eigen deelprojecten kan realiseren.

Concrete aanleiding voor het project is de Stedelijke Ringweg Noord deel B 
fase 1 die als milderende maatregel gelijktijdig met de Oosterweelverbinding 
uitgevoerd moet worden. BAM heeft in dit kader een conceptontwerp opgemaakt 
met een compacte aansluitingsknoop voor de E313/34 en een nieuwe brug in 
de Turnhoutsebaan. In deze zone komen bijgevolg delen ingesloten berm vrij 
waaraan een nieuwe bestemming dient gegeven te worden.

Vanuit het Masterplan voor de strategische ruimte van de Groene Singel (in 
opmaak) wenst de stad Antwerpen op deze locatie een ‘parkconnector’ te 
realiseren. In essentie is de ‘parkconnector’ een hoogwaardige verbinding tussen 
binnenstad en het Provinciaal Domein Rivierenhof en een uitbreiding van de 
groenstructuur in functie van het oplossen van groentekorten in de stad.

De uitdaging voor de ontwerper zal erin bestaan om infrastructuur (bovenlokaal, 
lokaal, auto, fiets, openbaar vervoer, parkeren), groenvoorziening, 
sportfaciliteiten en een kwetsbare waterloop samen te brengen in een kwalitatief 
landschapsontwerp.

OO1706

Opdrachtgever:  Stad Antwerpen, BAM nv, Provincie Antwerpen
Ligging:   Antwerpen: districten Borgerhout/Deurne, Provinciaal   
   domein Rivierenhof, aansluiting Ring-E313-34
Budget/ereloon: 75.000 € incl. BTW en erelonen
Timing:  Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 
   medio 2009 
Vergoeding :   10.000 € incl. btw per laureaat

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een landschapsontwerp Turnhoutseknooppoort

Het landschapsontwerp Turnhoutsepoortknoop heeft betrekking op de vrijgekomen 
ruimte in de knoop E313-34 aan de zijde van de binnenstad, het voorpark 
genoemd, de westelijke kop van het Provinciaal Domein Rivierenhof en de nieuwe 
brug in de Turnhoutsebaan als scharnier tussen beide. 

De opdracht voor het landschapsontwerp Turnhoutsepoortknoop omvat:
1. Een visie op de invulling van het concept ‘Parkconnector RivierenEen 

verfijnde visie op het voorpark en de westelijke kop van het Provinciaal 
Domein Rivierenhof, op basis van ontwerpend onderzoek mbt inplanting 
sportvelden, parking, fietsroutes, aansluiting op het bermenlandschap,…

2. Inrichtingsprincipes voor de nieuwe brug in de Turnhoutsebaan

Het conceptontwerp voor de knoop E313-34 en de technische randvoorwaarden 
voor de nieuwe brug in de Turnhoutsebaan, alsook het voorlopig vastgesteld 
PRUP Rivierenhof worden als uitgangspunt in de Open Oproep meegegeven. Het 
ontwerpend onderzoek dat werd uitgevoerd met betrekking tot het geheel of delen 
van het projectgebied wordt ter informatie in de Open Oproep meegegeven.
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manier de wensen van de parkgebruiker in. Stad Antwerpen wenst dat het nieuwe 
stadspark een ruimte is waar diverse individuele of gegroepeerde parkgebruikers 
de mogelijkheid hebben om een brede waaier aan passieve en actieve recreatieve 
mogelijkheden in een groene parkomgeving te beleven. Het nieuwe park vertrekt 
hiervoor vanuit het historische parkontwerp, maar Stad Antwerpen heeft tevens 
de ambitie om dit project voorbeeldstellend te laten zijn voor de manier waarop 
historisch parkerfgoed een nieuwe, uitgebreide en hedendaagse functie  kan 
vervullen in het stedelijk weefsel

De plaats waar zich nu het stadspark bevindt heeft een vrij belangrijke rol 
gespeeld in het Antwerps verleden. Zijn driehoekige vorm ontleent het park aan 
de oorspronkelijke vorm van het lunet Herentals, een vooruitgeschoven militaire 
vestiging in de verdedigingswal rond Antwerpen. Het oorspronkelijke parkontwerp 
is van de hand van F. E. Keilig ( 1827 - 1895), en werd gerealiseerd in 1867 – 1869. 
Dit park, oorspronkelijk samen met de Leien een onderdeel van een 
stedenbouwkundig uitbreidingsplan van Antwerpen en hoofdzakelijk bedoeld om te 
flaneren, is ondertussen een belangrijke binnenstedelijke groene ruimte geworden 
en is in heel de stad Antwerpen een begrip. Het parkgebruik is geëvolueerd van 
flaneren naar sport en spel, van passief toekijken naar actieve beleving  De huidige 
parkaanleg is echter nog steeds terug te brengen op de originele tekening van Keilig 
en is in die zin niet mee geëvolueerd, waardoor dit park de hedendaagse behoeften 
slechts gedeeltelijk of zelfs niet kan invullen.
De stad Antwerpen wenst voor het stadspark een ambitieuze visie te ontwikkelen 
die vertaald wordt in een parkontwerp. Dit ontwerp moet een antwoord bieden op 
de gewijzigde behoefte aan gebruik van de openbare groene ruimte in een erg dicht 
bebouwd stedelijk gebied. Dit ontwerp heeft respect voor de historische achtergrond 
van de ruimte en het oorspronkelijk ontwerp, maar vult op een verfijnde hedendaagse 

Opdrachtgever:   Stad Antwerpen
Ligging:   stadspark, 2018 Antwerpen 
Budget:   2 050 000 € excl btw
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan ontwerper(s): midden 2009
   Toewijzing van de opdracht aan uitvoerder(s): oktober 2009
Honorarium:   globaal ereloon: 8,21% (ontwerp, technisch dossier en   
   werfopvolging) 
Vergoeding:   10.000 € excl. btw per laureaat

Volledige studieopdracht voor opmaak van een ontwerp voor het stadspark Antwerpen. 
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De gemeente Boom, voorheen een bloeiende steenbakkers- en nijverheidsgemeente ligt 
centraal in de Rupelstreek. Van oudsher speelt zij een rol voor de regio op commercieel 
en dienstverlenend vlak. Toch ontkomt Boom niet aan de trend waarbij oudere kernen te 
kampen krijgen met een verschraling van het commerciële aanbod met leegstand en 
architecturale verloedering tot gevolg. Daarenboven kende Boom de laatste decennia een 
sterke bevolkingsafname met een sociale scheeftrekking en vergrijzing tot gevolg.
Op ruimtelijk stedenbouwkundig vlak heeft Boom de laatste jaren bijzondere inspanningen 
geleverd om haar gemeente op dat vlak te herprofileren. Eén van de resultaten van deze aanpak 
leidde eind 2008 tot de goedkeuring van een Masterplan voor het Boomse Handelscentrum. 
Dit masterplan bevat een geheel van samenhangende maatregelen die moeten leiden tot 
een naar vorm en inhoud dynamisch, gezellig en competitief handelscentrum voor de regio. 
De maatregelen zijn geclusterd rond aanbod (aan ruimte en aan producten en diensten), 
beeldkwaliteit, verkeer (bewegende verkeersstromen en het parkeren) en de rol van de 
gemeente en haar partners.
Het  Masterplan steunt op een ruimtelijk-functionele afbakening van het handelscentrum, 
waarbij de historische commerciële as wordt aangetrokken tussen twee goed uit te rusten 
commerciële poorten: de Grote Markt en de Varkensmarkt. Daarenboven bevat dit masterplan 
een lange termijnplanning dat rekening houdt met een aantal ruimtelijke evoluties die reeds 
zijn vastgelegd in een vijftal RUP’s of in plannen voor publieke werken. Tenslotte doet dit plan 
bij uitbreiding ook uitspraak over de leefbaarheid en de inrichting van de perimeter rond het 
handelscentrum.
Dit alles moet echter juridisch afdwingbaar gemaakt worden. Het is dan ook de bedoeling 
van het gemeentebestuur om middels een RUP voor dit centrum de stedenbouwkundige 

Opdrachtgever:  Gemeente Boom
Ligging:   handelscentrum van Boom (tussen de Grote Markt en de  
   Varkensmarkt)
Budget/ honorarium:  forfaitair 
Timing:  Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 
   midden 2009
   Definitief masterplan: begin 2010
Vergoeding laureaten: 7.500 € excl. btw per laureaat

OO1708
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een sfeerbeeldstudie voor het handelscentrum van de 
gemeente Boom

verordeningen juridisch en ruimtelijk afdwingbaar vast te leggen. Hierbij kan worden 
vastgesteld dat het historisch handelscentrum niet over een duidelijke blauwdruk noch over 
een pasklare toolbox beschikt om zichzelf coherent en over de lange termijn als een wervend 
beeld en architecturale identiteit te presenteren. 
Daarom wil de gemeente opdracht geven tot de opmaak van een beeldkwaliteitsplan met 
bijhorende toolbox dat enerzijds alle ruimtelijke en beeldbepalende aspecten van het 
Masterplan integreert en dat anderzijds het langdurige transformatieproces van het centrum 
tot een coherent geheel aanstuurt. De opdracht zou zodoende kunnen resulteren in de 
creatie van een ruimtelijke architecturale eenheid. Ze dient  een nieuw aantrekkelijk, wervend 
architecturaal en ruimtelijk concept voor de toekomst vast te leggen of een bestaand idee - 
zoals ‘Boom aan de stroom’ - verder door te trekken. De opdracht verwerkt op dynamische 
wijze consignes voor straatmeubilair, materialen, profielopbouw, kindvriendelijkheid, 
toegankelijkheid, architecturale identiteit, verlichting, duurzaamheid, energiegebruik, 
functionaliteit, groenvoorzieningen, integratie van publieke functies, inrichting van het 
openbaar domein, landmarks, verwevenheid van de vervoersmodi alsook  de verwevenheid 
van wonen en werken. 
De identiteit van ‘Boom handelscentrum’, de gebruiks- en belevingswaarde, de verblijfskwaliteit 
voor bezoeker en bewoner worden erdoor geaffirmeerd. Het resultaat van  de opdracht is 
voor Boom als bouwheer een visueel toetsingskader aan te reiken waardoor de voortdurende 
architecturale en ruimtelijke uitbouw zich kan inpassen in een aantrekkelijk en wervend 
centrum.
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Boom en A12. In functie van deze rondweg werd vanaf de rotonde in de Kapelstraat in 2001 
reeds de Schommelei aangelegd. Voor wat het nog aan te leggen gedeelte betreft werd een 
streefbeeld geformuleerd in het RUP De Klamp en in het Mober. 

De opdracht van deze open oproep behelst het gedeelte van de rondweg dat over de 
Voetballersstraat en de huidige ovonde van de Kerkofstraat zal lopen. De opdracht behelst 
een voorstel tot streefbeeld voor: 

1. het gegeven dat de ovonde op basis van de verkeersstudie dient te worden 
heraangelegd als een klassiek kruispunt.

2. Het woonstraat-karakter van de Voetballersstraat, waarbij de leefkwaliteit van de 
bewoners maximaal moet worden afgestemd op haar nieuwe functie als onderdeel 
van de rondweg.

3. De aansluiting van de Voetballersstraat op de Hollezijp, waaraan het publieke 
ontmoetingsgedeelte van het project De Klamp grenst. Deze aansluiting moet 
functioneel zijn en kan bijdragen tot de kwaliteit van de Voetballersstraat. 

De opdracht behelst met andere woorden een streefbeeldstudie - met uitvoering - die 
leefkwaliteit, ruimtelijke ordening, gebruik van het reliëf, verkeersafwikkeling, waardebehoud 
van de woonkorrel en veiligheid maximaal architecturaal en verkeerstechnisch verenigt in 
functie van het hogere gemeentelijke doel van een rondweg over het Boomse grondgebied.

Boom wordt binnen zijn ligging duidelijk bepaald door 2 hoofdstructuren. 
De A12 vormt een eerste belangrijk ruimtelijk, beeldbepalend element en barrière binnen 
Boom. Ten Zuiden van Boom vormt de Rupel het tweede beeldbepalende en structurende 
element. Het centrum – de oude kern - is gelegen in de oksel van deze twee sterke ruimtelijke 
dragers. Het gebied De Klamp, een 20 ha groot restant van de vroegere baksteennijverheid, 
is in het epicentrum van de gemeente gelegen en vormt een stapsteen/knooppunt tussen 
voormeld zuidelijk gelegen centrum en de noordelijke meer residentiële wijken van de 
gemeente. Het gebied de Klamp is daarenboven de enige en ultieme plaats om de A12 te 
verbinden met het oosten van de gemeente met onder andere het Provinciaal Domein De 
Schorre en de drukke verbindingsweg Rumst, Terhagen, Boom en A12.  Deze verbinding 
wordt in alle officiële documenten geduid als de rondweg rond Boom.

Op het gebied van De Klamp wordt binnen een PPS-project in de eerste plaats gewerkt 
aan een programmatorische invulling met hoofdzakelijk diverse winkelfuncties gekoppeld 
aan een beperkte woonfunctie en kantooraccommodatie. Daarnaast heeft de gemeente 
Boom de bedoeling om op deze site de publieke dienstverlening verder te ontwikkelen met 
een  bibliotheek, een jongerenontmoetingscentrum en een cultuurcentrum. Het gebied biedt 
tenslotte ruimte voor een doorgangsas voor fietsers en voetgangers. De bijzondere aandacht 
voor deze zwakke weggebruikers is noodzakelijk binnen de geleiding van het door het project 
gegenereerde verkeer dat door de rondweg wordt opgevangen. 

De rondweg bevindt zich tussen de A12 aan de rand van het projectgebied en de rotonde 
aan de Kapelstraat, waar deze aantakt op de drukke verbindingsweg Rumst, Terhagen, 

Opdrachtgever:  Gemeente Boom
Ligging:   rondweg tussen de Voetballerstraat en ovonde van de   
   Kerkhofstraat
Budget/ honorarium:  forfaitair 
Timing:  Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 
   midden 2009
   Definitief masterplan: begin 2010
Vergoeding laureaten: 5.000 € excl. btw per laureaat

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een stedenbouwkundige ontwerpstudie voor omgeving 
Voetballersstraat tussen De Schomme en De Klamp.
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Op 10 juli 2003 (B.S. 2 september 2003) werd het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) “Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Aalst” goedgekeurd. In dit RUP werd o.a. 
de Siesegemkouter tot regionaal bedrijventerrein Siesegemkouter bestemd. De stad Aalst 
werd aangeduid als terreinbeheerder en wenst het bedrijventerrein Siesegemkouter op korte 
termijn te ontwikkelen. De stad Aalst staat achter de ontwikkeling van Siesegemkouter en 
wenst zo vlug mogelijk met de inrichtingswerkzaamheden te starten zodat de percelen vanaf 
2011 aan de bedrijven aangeboden kunnen worden. 
Voor Stad Aalst heeft dit project een voorbeeld- en signaalfunctie voor projecten waarbij 
de ‘lange adem’ gekoppeld wordt aan een consistente en consequente ruimtelijke 
ontwikkelingsvisie en het streven naar een hoogwaardig eindresultaat op diverse vlakken. De 
realisatie van een beeldkwalitatief en duurzaam bedrijventerrein wordt een grote uitdaging 
voor de Siesegemkouter. Het regionaal bedrijventerrein kan hierbij een voorbeeld vervullen 
op Vlaams niveau dat een kwalitatieve invulling op diverse vlakken absoluut mogelijk is.
Conform het gewestelijk RUP is op dit terrein met een bruto oppervlakte van 97 ha, plaats voor 
een brede waaier aan bedrijven, gaande van productiebedrijven, over logistieke bedrijven, 
recyclageactiviteiten en bedrijven actief in onderzoek en ontwikkeling. De stad Aalst wenst 
zich voor dit terrein voornamelijk te focussen op hoogtechnologische bedrijven en te streven 
naar clustervorming zoals bvb rond medische en zorgtechnologie. 

Het bedrijventerrein zal ook plaats dienen te bieden aan een crematorium. Dit crematorium 

Opdrachtgever:  Stadsbestuur Aalst
Ligging:   tussen N9, E40 en Siesegemlaan, Aalst
Budget:  € 75.000 incl btw (masterplan)
   Uitvoeringsbudget afhankelijk van het concept
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 
   midden 2009
   oplevering ontwerp: eind 2009
Honorariumvork :  € 75.000 (incl. BTW)
Vergoeding :  € 4.000 incl btw per laureaat

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan met inrichtingsconcepten voor het 
regionaal bedrijventerrein Siesegem te Aalst

zal maximum 5 ha in beslag nemen. Mogelijks worden ook windturbines ingeplant.

Deze opdracht omvat de opmaak van het masterplan met inrichtingsconcepten op korte termijn. 
Tevens kan het ontwerpteam aangesteld worden voor de inrichting van het bedrijventerrein. 
De timing voor de opmaak van de eigenlijke inrichtingsplannen is onder afhankelijk van 
de verwerving van de terreinen, de fasering, … Na de oplevering van dit masterplan met 
inrichtingsconcepten kan de opdrachtgever er toe besluiten om het geheel dan wel een deel 
van de opdrachten voor de uitvoering die in het masterplan is voorzien, te gunnen aan het 
ontwerpteam dat het masterplan heeft opgemaakt. De opdrachtgever is daartoe echter niet 
verplicht. Hij kan er ook toe besluiten om de betreffende vervolgopdrachten mits inrichting 
van een nieuwe aanbesteding aan derden te gunnen. In dat geval zal de opsteller van het 
masterplan met de taak van supervisor worden belast. Indien het masterplan niet tot verdere 
uitvoering leidt, kan de opsteller ervan geen rechten van schadevergoeding doen gelden.

De opdrachtgever gaat op zoek naar een multidisciplinair team dat de voorbeeld- en 
signaalfunctie kan waarmaken. Tevens dienden de landschappelijke inpassing en het 
opstellen van de voorwaarden tot ruimtelijke en architecturale kwaliteit tot de deskundigheden 
van het team te behoren.
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versnippering te worden gevrijwaard en versterkt te worden als groene vinger.
De aanwezigheid van eerdergenoemde infrastructuren biedt ontwikkelingskansen 
maar is ook een belangrijk knelpunt. Ze vormen, versterkt door de industrie 
langsheen de Dender, een sterke fysische barrière tussen dit oostelijk stadsdeel en 
het stadscentrum op linkeroever, wat de volwaardige ontwikkeling van het gebied 
op vlak van wonen en recreatie altijd heeft verhinderd. Ook de potentiële link met 
Osbroek-Gerstjens als verder te ontwikkelen groen-recreatieve long van Aalst wordt 
erdoor bemoeilijkt.
Juridisch-planologisch is het gebied momenteel een lappendeken van bestemmingen 
volgens het gewestplan en BPA’s, waarvan sommige reeds achterhaald zijn. 
Beperkte mogelijkheden in en rondom het park of binnen de KMO-zone langsheen 
de Albrechtlaan zijn hier een goed voorbeeld van. Verder liggen ook sommige winkels 
en woningen volgens de bestemmingsplannen zonevreemd. Op basis van het 
masterplan zal de stad Aalst dan ook gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 
opmaken om het gebied verder te differentiëren en indien gewenst bestaande 
activiteiten bijkomende kansen te bieden en nieuwe projecten en ontwikkelingen 
toe te laten.”

Aanleunend bij het stadscentrum van Aalst ligt een divers gebied, gesitueerd 
tussen het historische stadsweefsel en latere woonuitbreidingen ten oosten van de 
stad. Het gebied wordt gekenmerkt door activiteiten met een groot ruimtebeslag: 
een spoorwegemplacement, grootschalige detailhandel, een park met 
recreatiemogelijkheden, stedelijke werkhuizen, carnavalwerkhallen, een rusthuis, 
een valleigebied met enkele kasteeldomeinen. Een aantal structurerende assen 
doorkruisen dit: de Molenbeek, de vrije fietsbedding tussen Aalst en Opwijk en de 
R41 ringweg. Ook het plangebied als geheel wordt door belangrijke infrastructuren 
begrensd: de invalswegen N9 en N411, de spoorweg samen met de Denderrivier.
De voorliggende studie is reeds als een prioritair beleidsthema geopperd in het 
ruimtelijk structuurplan van de stad. De focus dient te liggen op overblijvende 
potenties en mogelijkheden om te verdichten via inplanting van bijkomende, bij 
voorkeur stedelijke functies. Dit houdt nauw verband met de strategische ligging 
van het gebied en met aanwezige bouwvrije gronden en leegstaande panden. De 
schaal en diversiteit van het gebied maakt dat dit genuanceerd dient te worden. Zo 
is het zuidelijk deel een knooppunt in de verkeers- en vervoersstructuur een poort 
naar de stad, ondersteund door economische en toeristisch-recreatieve activiteiten. 
In het noorden is de inpassing nabij het dichte kleinschalige woonweefsel van 
belang. Centraal dient de vallei van de Molenbeek op zijn beurt van bebouwing of 

Opdrachtgever:  Stadsbestuur Aalst
Ligging:   zone rond R41, Aalst
Budget/ honorarium: € 121.000 (masterplan)
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 
   midden 2009
   oplevering ontwerp: eind 2009
Vergoeding :  € 6.000 incl btw per laureaat

OO1711
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de omgeving van de Albrechtlaan 
te Aalst 
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het plein staat het pittoreske oud-gemeentehuis, dat vandaag enkel gebruikt wordt 
voor ceremoniële functies. Die ceremoniële functie moet bewaard blijven maar 
tevens moet er rekening gehouden worden met een eventuele toekomstige horeca-
uitbating. Verder houden enkele buslijnen halt op het plein. Het plein vormt de grens 
van het winkelcentrum.

De opdracht bestaat er uit om een ontwerp te maken voor de heraanleg van dit 
gemeenteplein en omgeving. De verkeerskundige organisatie, parkeervoorzieningen, 
groenelementen, integratie van publieke functies (bv. oud-gemeentehuis, 
gemeentehuis, schoolhuis, basisschool, halte openbaar vervoer, markt, parking,…), 
keuze van verhardingen, straatmeubilair en verlichting moeten leiden tot een heldere 
en eenvoudige vormgeving van de publieke ruimte en maken van het plein een 
multifunctionele ontmoetingsplaats, de basis voor een dynamisch en aantrekkelijk 
centrum. Het plein kan verruimen door integratie van de omliggende straten.
De opdracht bestaat uit een volledige ontwerpopdracht tot en met de realisatiefase 
(concepten en structuurschets, stedenbouwkundige aanvragen, uitvoeringsdossier 
en werfopvolging). In de opdracht moet rekening worden gehouden met de resultaten 
van het onderzoek naar de parkeerbehoeften in het centrum en de haalbaarheid 
van een eventuele ondergrondse parking

Edegem (met ruim 21 000 inwoners) behoort tot één van de meest dichtbevolkte 
gemeenten in Vlaanderen en is gelegen in de zuidrand van Antwerpen. Het is een 
gegeerde gemeente om te wonen. Ondanks de hoge bevolkingsdichtheid en de 
nabijheid van de grootstad, heeft Edegem het karakter van ‘een dorp in een stedelijk 
gebied’ dat we graag willen bewaren. Hoe aangenamer de omgeving, hoe prettiger 
het is om er te wonen. Nette en fraai ingerichte straten, pleinen en parken zorgen 
voor een goed gevoel en zijn bovendien veiliger. Daarom is de herinrichting van het 
gemeenteplein een belangrijke prioriteit voor het bestuur.

Het gemeenteplein is het hart van de gemeente. Momenteel mist het een levendige 
functie en ontbreekt het aan een open ruimtegevoel omdat het dienst doet als 
parkeererf. Enkel een aantal voor de gemeente belangrijke evenementen, zoals de 
wekelijkse markt op dinsdag, de halfjaarlijkse kermis, het jaarlijks festival Rock@
Edegem, de feestmarkt en de jaarmarktfeesten maken van het plein een échte 
ontmoetingsplaats voor mensen. Dat dit plein geen eigen naam heeft, is kenmerkend 
voor de ruimtelijke invulling en de waarde ervan.

Het gemeenteplein is een driehoekig plein van ongeveer 5 000 m² groot en wordt 
gevormd door drie straten (Kontichstraat, Trooststraat en Hovestraat). De omliggende 
gebouwen worden gekenmerkt door een mix van functies: het gemeentehuis, 
de gemeentelijke basisschool, enkele kleinere winkels, banken, een hotel en 
woonhuizen. Er is nauwelijks horeca aanwezig, de vraag ernaar is echter groot. Op 

Opdrachtgever:  Gemeente Edegem 
Ligging:   gemeenteplein, Edegem
Budget:  afhankelijk van het voorgestelde concept
Honorariumvork: tussen KVIV min 2% en KVIV voor     

  infrastructuuropdrachten (barema I)
Vergoeding :   5000 € excl. btw per laureaat

OO1712
Volledige studieopdracht voor de heraanleg van het gemeenteplein te Edegem 
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een aparte, wel voor een ‘geïntegreerde’ campus voor ouderen, dat een stedenbouwkundig 
geheel vormt met de ruimere omgeving.
Er zal verder onderzocht worden of een intergenerationeel project tot stand kan komen 
met andere zorgaanbieders in deze wijk en of er samenwerkingsverbanden met andere 
buurtgerichte werkingen kunnen uitgebouwd worden.
De voorliggende opdracht omvat het opmaken van een masterplan voor deze wijk dat de 
basis vormt voor de concrete realisatie van deze visie. Het masterplan zal streven naar een 
wijkgerichte invulling en bepaalt de opdeling naar realisatiefases.
De opdracht behelst het opmaken van het zorgstrategisch masterplan van de wijk. Na 
goedkeuring zal het masterplan in een volgende fase worden vertaald in een aantal 
uitvoeringsgerichte projecten. Het ontwerpteam kan in aanmerking komen om een deel voor 
zijn rekening te nemen, afhankelijk van het ontwerp en het beschikbare budget
Na de oplevering van dit zorgstrategisch plan kan de opdrachtgever er toe besluiten om 
het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor de uitvoering van de gebouwen en/
of de open ruimteaanleg die in het zorgstrategisch plan is voorzien, zonder verdere 
prijsvraag te gunnen aan het ontwerpteam dat het zorgstrategisch plan heeft opgemaakt. De 
opdrachtgever is daartoe echter niet verplicht. Hij kan er ook toe besluiten om de betreffende 
vervolgopdrachten mits inrichting van een nieuwe aanbesteding aan derden te gunnen. In 
dat geval zal de opsteller van het zorgstrategische plan met de taak van supervisor worden 
belast. Indien het zorgstrategische plan niet tot verdere uitvoering leidt, kan de opsteller 
ervan geen rechten van schadevergoeding doen gelden.

Het OCMW Antwerpen heeft een zorgstrategische visie opgesteld die zich focust op wonen 
en zorg voor ouderen in de wijk waarbij de thuiszorg en de residentiële zorgvoorzieningen 
op elkaar worden afgestemd. De ambitie is om elke wijk ‘levensloopbestendig’ te maken 
door een grote diversiteit aan zorgvormen (‘zorgcontinuüm’) in elke wijk te voorzien, zoveel 
mogelijk geïntegreerd in één site (‘woon-zorgkern’). Om die ambitie waar te maken is er 
in bepaalde wijken een uitbreiding van de bestaande capaciteit nodig, in andere wijken is 
herlocatie aangewezen.
In het zuiden van de wijk Borgerhout Extra Muros bevindt zich het RVT Gitschotelhof 
(Lodewijk Van Berckenlaan), welke dringend aan renovatie toe is om het wooncomfort 
te verhogen. Overeenkomstig met onze zorgstrategische visie is het aangewezen om de 
bestaande capaciteit van deze instelling te behouden (huidige capaciteit van 182 erkende 
woongelegenheden) en de site om te vormen tot een volwaardige woon-zorgkern. De site 
Gitschotelhof is ruim genoeg om naast de geplande renovatie van het RVT serviceflats, 
plaatsen voor dagverzorging en kortverblijf en een lokaal dienstencentrum te realiseren.
Met deze nieuwe woon-zorgkern richt het OCMW Antwerpen zich vooral op de zorgbehoevende 
bewoners uit de wijk Borgerhout Extra Muros en de meest nabijgelegen delen van de 
naastliggende wijken Berchem Groenenhoek en Deurne Zuid. De meeste senioren in de wijk 
Borgerhout Extra Muros wonen in de meest noordelijke buurt (Collegelaan, Morckhoven) en 
in de meest zuidelijke buurt (Lodewijk Van Berckenlaan, met site van Gitschotelhof). De site 
Gitschotelhof biedt uitbreidingsopportuniteiten in een wijk waar weinig andere opportuniteiten 
voor inplanting bestaan. Daarom is de locatie voor de uitbouw van een woon-zorgkern op 
deze locatie logisch. Bovendien is de inplanting van een woon-zorgkern in het zuiden van 
de wijk meer nodig, wanneer we over de wijkgrenzen heen kijken. Met het wegtrekken van 
Gitschotelhof zou er een erg ruime regio qua zorginfrastructuur onbediend worden.
Met deze woon-zorgkern richt het OCMW Antwerpen zich ook op de buurt waarin ze is 
gelegen. Het OCMW wil de woon-zorgkern meer ontsluiten naar de buurt. De bewoners van 
de serviceflats, mantelzorgers en zeker het lokaal dienstencentrum en haar gebruikers kunnen 
een dynamiek tussen deze zorgkern en de buurt op gang brengen. Het OCMW kiest niet voor 

Opdrachtgever:  OCMW Antwerpen
Ligging:   wijk rond het rust- en verzorgingstehuis Gitschotelhof, oa.  
   L. Van  Berkenlaan
Budget:  afhankelijk van het masterplan
Honorariumvork: Architectuur min 6% en max. 8% incl. btw
   Honorarium stabiliteit: min 6% en max. 7% incl. btw

 Honorarium technieken: min 9% en max. 10% incl btw
Vergoeding :   5000 € excl. btw per laureaat

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een zorgstrategisch masterplan voor de Wijk Borgerhout 
Extra Muros, OCMW Antwerpen
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dat een stedenbouwkundig geheel vormt met de ruimere omgeving.
Er zal verder onderzocht worden of een intergenerationeel project tot stand kan komen 
met andere zorgaanbieders in deze wijk en of er samenwerkingsverbanden met andere 
buurtgerichte werkingen kunnen uitgebouwd worden.
De voorliggende opdracht omvat het opmaken van een masterplan voor deze wijk dat de 
basis vormt voor de concrete realisatie van deze visie. Het masterplan zal streven naar een 
wijkgerichte invulling en bepaalt de opdeling naar realisatiefases.
De opdracht behelst (het opmaken van het zorgstrategisch masterplan van de wijk. Na 
goedkeuring zal het masterplan in een volgende fase worden vertaald in een aantal 
uitvoeringsgerichte projecten. Het ontwerpteam komt in aanmerking om een deel voor zijn 
rekening te nemen, afhankelijk van het ontwerp en het beschikbare budget.

Na de oplevering van dit zorgstrategisch plan kan de opdrachtgever er toe besluiten om 
het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor de uitvoering van de gebouwen 
en/of de open ruimteaanleg die in het zorgstrategisch plan is voorzien, zonder verdere 
prijsvraag te gunnen aan het ontwerpteam dat het zorgstrategisch plan heeft opgemaakt. 
De opdrachtgever is daartoe echter niet verplicht. Hij kan er ook toe besluiten om de 
betreffende vervolgopdrachten mits inrichting van een nieuwe aanbesteding aan derden 
te gunnen. In dat geval zal de opsteller van het zorgstrategische plan met de taak van 
supervisor worden belast. Indien het zorgstrategische plan niet tot verdere uitvoering leidt, 
kan de opsteller ervan geen rechten van schadevergoeding doen gelden.

Het OCMW Antwerpen heeft een zorgstrategische visie opgesteld die zich focust op wonen 
en zorg voor ouderen in de wijk waarbij de thuiszorg en de residentiële zorgvoorzieningen 
op elkaar worden afgestemd. De ambitie is om elke wijk ‘levensloopbestendig’ te maken 
door een grote diversiteit aan zorgvormen (‘zorgcontinuüm’) in elke wijk te voorzien, zoveel 
mogelijk geïntegreerd in één site (‘woon-zorgkern’). Om die ambitie waar te maken is er 
in bepaalde wijken een uitbreiding van de bestaande capaciteit nodig, in andere wijken is 
herlocatie aangewezen.
In het zuidwesten van de wijk Nieuw Kwartier in het district Berchem bevindt zich het RVT Sint- 
Anna (Floraliënlaan), welke dringend aan renovatie toe is om het wooncomfort te verhogen, 
omdat het niet voldoet aan de normen (kleine kamers zonder sanitaire cel). Overeenkomstig 
met onze zorgstrategische visie is het aangewezen om de bestaande capaciteit van deze 
instelling af te bouwen (huidige capaciteit van 408 erkende woongelegenheden terugbrengen 
naar ongeveer 180) en te vervangen door aanvullende niet- en semi-residentiële zorgvormen. 
Op de site is er zeker ruimte voor een lokaal dienstencentrum, plaatsen voor dagverzorging en 
kortverblijf en serviceflats. Ook op de nabijgelegen site Middelheim (in het district Antwerpen 
gelegen, vlak naast de wijkgrens met Nieuw Kwartier) is de mogelijkheid tot de bouw van 
serviceflats langs de zijde van de Prins Boudewijnlaan.

Met deze nieuwe woon-zorgkern richt het OCMW Antwerpen zich vooral op de zorgbehoevende 
bewoners uit het zuidelijke en westelijke deel van de wijk Nieuw Kwartier en een nabijgelegen 
deel van het district Wilrijk. Met deze woon-zorgkern richt het OCMW Antwerpen zich ook op 
de buurt waarin ze is gelegen. Terwijl het huidige RVT nogal ingesloten ligt en geen relatie met 
de buurt en haar bewoners heeft, wil het OCMW de woon-zorgkern meer ontsluiten naar de 
buurt. De bewoners van de serviceflats, mantelzorgers en zeker het lokaal dienstencentrum 
en haar gebruikers kunnen een dynamiek tussen deze zorgkern en de buurt op gang brengen. 
Het OCMW kiest niet voor een aparte, wel voor een ‘geïntegreerde’ campus voor ouderen, 

Opdrachtgever:  OCMW Antwerpen
Ligging:   wijk rond het rust- en verzorgingstehuis Sint-Anna, oa.   
   Floraliënlaan Berchem
Budget:  afhankelijk van het masterplan
Timing:  Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 
   Voorziene beëindiging van de werken: 
Honorariumvork: Architectuur min 6% en max. 8% incl. btw
   Honorarium stabiliteit: min 6% en max. 7% incl. btw

Honorarium technieken: min 9% en max. 10% incl btw
Vergoeding :   5000 € excl. btw per laureaat

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een zorgstrategisch masterplan voor de Wijk Berchem 
Nieuw Kwartier, OCMW Antwerpen
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een ‘geïntegreerde’ campus voor ouderen, dat een stedenbouwkundig geheel vormt met de 
ruimere omgeving.
Er zal verder onderzocht worden of een intergenerationeel project tot stand kan komen 
met andere zorgaanbieders in deze wijk en of er samenwerkingsverbanden met andere 
buurtgerichte werkingen kunnen uitgebouwd worden.
De voorliggende opdracht omvat het opmaken van een masterplan voor deze wijk dat de 
basis vormt voor de concrete realisatie van deze visie. Het masterplan zal streven naar een 
wijkgerichte invulling en bepaalt de opdeling naar realisatiefases.
De opdracht behelst het opmaken van het zorgstrategisch masterplan van de wijk. Na 
goedkeuring zal het masterplan in een volgende fase worden vertaald in een aantal 
uitvoeringsgerichte projecten. Het ontwerpteam komt in aanmerking om een deel voor zijn 
rekening te nemen, afhankelijk van het ontwerp en het beschikbare budget.
Na de oplevering van dit zorgstrategisch plan kan de opdrachtgever er toe besluiten om 
het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor de uitvoering van de gebouwen en/
of de open ruimteaanleg die in het zorgstrategisch plan is voorzien, zonder verdere 
prijsvraag te gunnen aan het ontwerpteam dat het zorgstrategisch plan heeft opgemaakt. De 
opdrachtgever is daartoe echter niet verplicht. Hij kan er ook toe besluiten om de betreffende 
vervolgopdrachten mits inrichting van een nieuwe aanbesteding aan derden te gunnen. In 
dat geval zal de opsteller van het zorgstrategische plan met de taak van supervisor worden 
belast. Indien het zorgstrategische plan niet tot verdere uitvoering leidt, kan de opsteller 
ervan geen rechten van schadevergoeding doen gelden.

Het OCMW Antwerpen heeft een zorgstrategische visie opgesteld die zich focust op wonen 
en zorg voor ouderen in de wijk waarbij de thuiszorg en de residentiële zorgvoorzieningen 
op elkaar worden afgestemd. De ambitie is om elke wijk ‘levensloopbestendig’ te maken 
door een grote diversiteit aan zorgvormen (‘zorgcontinuüm’) in elke wijk te voorzien, zoveel 
mogelijk geïntegreerd in één site (‘woon-zorgkern’). Om die ambitie waar te maken is er 
in bepaalde wijken een uitbreiding van de bestaande capaciteit nodig, in andere wijken is 
herlocatie aangewezen.
Centraal in de wijk Merksem Heide-Tuinwijk bevindt zich het RVT Melgeshof (met ook 15 
plaatsen voor dagverzorging), welke dringend aan renovatie toe is om het wooncomfort te 
verhogen. De site wordt begrensd door Laaglandlaan, Ringlaan, De Lunden en de Korte 
en Lange Bremstraat. Overeenkomstig met onze zorgstrategische visie is het aangewezen 
om de bestaande capaciteit van deze instelling grotendeels te behouden (huidige capaciteit 
van 214 erkende woongelegenheden terugbrengen tot 180) en de site om te vormen tot 
een volwaardige woonzorgkern. De site Melgeshof is ruim genoeg voor uitbreiding met 
serviceflats (54 flats), plaatsen voor kortverblijf (5 plaatsen) en een lokaal dienstencentrum.
Met deze nieuwe woon-zorgkern richt het OCMW Antwerpen zich vooral op de zorgbehoevende
bewoners uit de wijk Merksem Heide-Tuinwijk.
De buurten met de meeste senioren in de wijk Merksem Heide-Tuinwijk vinden we rondom 
de bestaande zorginstellingen (RVT Melgeshof en DC De Brem). Het is dan ook logisch 
dat we voor de uitbouw van een woon-zorgkern van de bestaande infrastructuur vertrekken 
en het dienstencentrum meer centraal in de wijk inplanten. Met deze woon-zorgkern richt 
het OCMW Antwerpen zich ook op de buurt waarin ze is gelegen. Het OCMW wil de woon-
zorgkern meer ontsluiten naar de buurt. De bewoners van de serviceflats, mantelzorgers 
en zeker het lokaal dienstencentrum en haar gebruikers kunnen een dynamiek tussen deze 
zorgkern en de buurt op gang brengen. Het OCMW kiest niet voor een aparte, wel voor 

Opdrachtgever:  OCMW Antwerpen
Ligging:   wijk rond het rust- en verzorgingstehuis Melgeshof, oa. De  
   Lunden Merksem
Budget:  afhankelijk van het masterplan
Timing:  Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 
   Voorziene beëindiging van de werken: 
Honorariumvork: Architectuur min 6% en max. 8% incl. btw
   Honorarium stabiliteit: min 6% en max. 7% incl. btw

Honorarium technieken: min 9% en max. 10% incl btw
Vergoeding :   5000 € excl. btw per laureaat

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een zorgstrategisch masterplan voor de Wijk Merksem 
Heide-Tuinwijk, OCMW Antwerpen
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van nieuwe woningen i.p.v. de 5 paviljoenen uittekent. De interne en externe circulatie is een 
bijzonder aandachtspunt, waarbij de interne bewonerscirculatie idealiter volledig autovrij is en 
logisch geclusterd rond de te behouden infrastructuur kan georganiseerd worden.  Anderzijds 
dient de ontsluiting en bereikbaarheid van de nieuwe clusters voor bezoekers, personeel en 
leveranciers opnieuw herdacht en herordend te worden.
Aansluitend en in een tweede fase bestaat de opdracht in het ontwerpen en bouwen van een 
eerste cluster van maximaal 7 woningen voor telkens 10 bewoners als eerste realisatie in 
het kader van het nieuw ontworpen masterplan. Na de oplevering van dit masterplan kan de 
opdrachtgever er toe besluiten om het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor de 
uitvoering van de gebouwen en/of de open ruimteaanleg die in het plan is voorzien, zonder 
verdere prijsvraag te gunnen aan het ontwerpteam dat het masterplan heeft opgemaakt. De 
opdrachtgever is daartoe echter niet verplicht. Hij kan er ook toe besluiten om de betreffende 
vervolgopdrachten mits inrichting van een nieuwe aanbesteding aan derden te gunnen. 
Indien het zorgstrategische plan niet tot verdere uitvoering leidt, kan de opsteller ervan geen 
rechten van schadevergoeding doen gelden.
De te ontwerpen woningen zijn buiten-gewone woningen voor onze eigen buiten-gewone 
bewoners, met een bijzondere aandacht voor de noodzakelijke integratie van aangepaste 
technische uitrusting, een energiezuinige exploitatie en binnen de subsidie-enveloppe.
De overige infrastructuur blijft buiten dit project.

Visie van Het GielsBos – zie website : www.vzwkinsbergen.be

Het GielsBos is een woongemeenschap voor 287 personen met een ernstige tot diepe 
verstandelijke handicap, vaak gecombineerd met andere handicaps (lichamelijk, medisch, 
autisme, enz.) en/of met gedragspro blemen. Zij wonen en leven op een groen domein van 
85 hectare met alle faciliteiten voor wonen, dagbesteding, behandeling, begeleiding en 
recreatie, maar met een open blik op de samenleving. Bij de opening in 1978 werd geopteerd 
voor het concept van paviljoenen, dit is een cluster van 5 wo ningen voor elk 10 bewoners, 
samen voor 250 bewoners van 287.12 bewoners wonen op het terrein in een nieuwe unit, 32 
bewoners wonen in geïntegreerde woningen in de dorpskern van Beerse. De 5 paviljoenen 
liggen verborgen in het groene landschap. Het is dit woonconcept dat toe is aan een grondige 
herziening. Met zijn ongeveer 400 medewerkers en zijn 250 permanente bewoners vormt 
deze organisatie een hechte gemeenschap, die door de inplanting van de paviljoenen ook 
een zeer speciale lokaliteit vormt.  Deze visie dient ook beklemtoond te worden in het nieuwe 
concept dat door de architect zal worden voorgedragen.
Een grondige audit van deze 5 paviljoenen heeft aangetoond dat de huidige paviljoenen noch 
conceptueel, noch bouwfysisch (isolatie) en bouwtechnisch (HVAC) voldoen  aan de huidige 
concepten over kwaliteitsvol wonen en een stapsgewijze, volledige vervangingsnieuwbouw 
noodzakelijk en subsidieerbaar is (binnen het Vlaams Infrastructuurfonds voor 
Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)-reglementering).
De huidige studieopdracht bevat twee fasen. Vooreerst dient een volledig masterplan te 
worden opgemaakt waarbij de ontwerper, op basis van een kritische doorlichting van de 
huidige organisatie van de totale campus, een nieuw concept van stapsgewijze inplanting 

Opdrachtgever:  vzw Gouverneur Kinsbergen – Gehandicaptenzorg Provincie   
 Antwerpen
Ligging: Het GielsBos, Vosselaarseweg 1, 2275 Gierle (Lille)
Budget: 1ste fase – opmaken van een masterplan, inplantings- en    
circulatieplan: forfaitair honorarium: 35 000 euro, excl. BTW
 2e fase – ontwerpen en bouwen van max. 7 woningen 
 (3 905 m²) met VIPA: 6 200 000 euro, excl. BTW
Timing: Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): oktober 2009
   Opmaken masterplan-inplantingsplan door de uitvoerder(s):   
 vóór 30 juni 2010
 Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s) woningen: 
 31 december 2010 
  Voorziene beëindiging van de werken : 31 juli 2012
Honorariumvork: 8 à 10 % maximum, excl. BTW (incl. stabiliteit en technieken)   
 voor de 2e fase
Vergoeding: 7 500 euro, incl. BTW per laureaat

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan, inplantings- en circulatie plan en het 
ontwerpen en bouwen van maximum 7 woningen voor Het GielsBos, woongemeen schap voor personen 
met een verstandelijke handicap te Gierle (Lille) 



Open Oproep 17 januari 2009 - 65

Open Oproep 1716
Gierle – Giels Bos

vzw Gouverneur Kinsbergen – Gehandicaptenzorg Provincie Antwerpen



Open Oproep 17 januari 2009 - 66

Open Oproep 1716
Gierle – Giels Bos
vzw Gouverneur Kinsbergen – Gehandicaptenzorg Provincie Antwerpen



Open Oproep 17 januari 2009 - 67

Open Oproep 1716
Gierle – Giels Bos

vzw Gouverneur Kinsbergen – Gehandicaptenzorg Provincie Antwerpen



Open Oproep 17 januari 2009 - 68

omvat een rusthuis met 120 woongelegenheden, 3 plaatsen kortverblijf, centrale facilitaire 
diensten voor de beide woon- en zorgcentra, nl. keuken, wasserij en werkruimtes voor de 
technische dienst, én een antenne van het lokaal dienstencentrum. Er wordt naar een gezond 
evenwicht gestreefd tussen de leegroepgedachte, een efficiënte organisatorische opbouw 
en een vernieuwende architectuur. Na de realisatie van de nieuwbouw worden de oude 
gebouwen afgebroken en wordt de buiteninfrastructuur gerealiseerd. Het nieuwe centrum zal 
ook een functionele binding moeten tot stand brengen met de nabijgelegen serviceflats voor 
bejaarden (met 40 serviceflatDit nieuwe woon- en zorgcentrum Hoevezavel is gesitueerd 
in de wijk Heeserbergen. Dit is een recentere woonwijk aan de rand van de stad in een 
groene omgeving. De inplanting van het nieuwe woon- en zorgcentrum Hoevezavel heeft 
een aantal belangrijke potenties ten aanzien van de ontwikkeling van de nabije omgeving, 
maar ook de ontwikkeling van de omgeving zorgt voor een aantal mogelijkheden. De gehele 
(huidige) open omgeving wordt immers in de nabije toekomst ontwikkeld en verkaveld. De te 
realiseren woonstraten met open karakter omvatten zowel ouderenwoningen als woningen 
voor jonge gezinnen (sociale woningen en andere). Het woon- en zorgcentrum Hoevezavel 
kan er als baken functioneren wegens zijn centrale ligging, en als sociaal bindelement tussen 
de verschillende nieuw te ontwikkelen woonfuncties.

Lommel – Pure energie.
Lommel groeit uit als een woonstad met een warm en vitaal karakter. De band met de natuur 
is een bron van inspiratie. Er is de voorbije jaren flink geïnvesteerd in de vernieuwing van 
Lommel. Opmerkelijke gebouwen zoals het Huis van de Stad en het Glazen Huis, charmeren 
door hun creatieve architectuur en verfrissende transparantie. Talrijke inspirerende projecten 
liggen vandaag op tafel. De ambitieuze projecten van het OCMW van Lommel passen in dit 
innoverende beleid. De bouwplannen voor een gloednieuw woon- en zorgcentrum zijn klaar 
en zullen weldra in uitvoering gaan. Dit woon- en zorgcentrum maakt het wonen voor ouderen 
in een huiselijke sfeer mogelijk en past met zijn hedendaagse architectuur in het weefsel van 
een nieuw ontwikkelde Hertog Jansite in het hart van de stad. Intussen wordt een tweede 
project in de ouderenzorg voorbereid: de nieuwbouw voor het bestaande Bejaardencentrum 
Hoevezavel.

Het Bejaardencentrum Hoevezavel heeft een basiserkenning als rusthuis met 170 
woongelegenheden: 70 gewone rusthuisplaatsen, 97 plaatsen rust- en verzorgingstehuis 
en 3 plaatsen kortverblijf. In dit gebouwencomplex wordt ook het lokaal dienstencentrum 
’t Trefpunt georganiseerd. Deze capaciteit wordt afgebouwd met 47 plaatsen die 
geherlokaliseerd worden in het woon- en zorgcentrum op de Hertog Jansite. Ook het 
dienstencentrum ’t Trefpunt wordt geïntegreerd in het nieuwe woon- en zorgcentrum in 
Lommel Centrum. Op de huidige locatie van het Bejaardencentrum Hoevezavel komt in 
plaats van de huidige infrastructuur een nieuw woon- en zorgcentrum. Dit nieuwe project 

Ligging: Jan Davidlaan, Lommel (wijk Heeserbergen)
Budget: 14.030.970 euro excl. BTW en erelonen (incl. kunstwerk)
Timing: Toewijzing opdracht aan de ontwerpers: oktober/

november 2009.
 Toewijzing opdracht aan de uitvoerders: na principiële 

subsidiebelofte.
 Einde werken: nog niet bekend.
Honorarium: 10% op basis van de (geïndexeerde) raming van het 

goedgekeurd voorontwerp (voor architectuur incl. vast 
meubilair, omgevingsaanleg, stabiliteit, technieken, EPB-
studie en veiligheidscoördinatie inclusief).

Vergoeding: 11.000 euro excl. BTW per laureaat

OO1717
Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een woon- en zorgcentrum in Lommel

Opdrachtgever: OCMW Lommel
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wordt een raadplegingactiviteit vooropgesteld van artsen vanuit het Ziekenhuis 
Oost Limburg van een 1.000 tal m² inclusief een afdeling radiologie.  Vanuit deze 
ambulante werking van het Ziekenhuis Oost Limburg kan er, naast de klassieke 
focus van deze diensten, tevens ondersteuning geboden worden aan de beoogde 
multidisciplinaire werking van het diagnose en expertisecentrum.  Dit project zal 
uitgevoerd worden voor rekening van het Ziekenhuis Oost Limburg, waardoor de 
bouwkosten ook afzonderbaar moeten zijn.
Voor het woon– en zorgcentrum, vzw Menos, wordt er gekozen voor kleine 
leefgemeenschappen (8-15 bewoners) waarbij het leven in gezinsverband zoveel 
mogelijk benaderd wordt.
Het doel is een woonomgeving te realiseren die een balans biedt tussen het 
aanbieden van een gewone, herkenbare huiselijkheid en het bieden van de nodige 
omkadering en veiligheid. De woonomgeving is geënt op datgene waarmee de 
bewoner vertrouwd is zoals het beschikken over een eigen ruimte, de mogelijkheid 
om samen eten te bereiden,deelnemen aan het maatschappelijk leven van de 
wijk,… 
Het ontwerp, van de verschillende projecten, dienen ook goedgekeurd te worden 
door het beheersorgaan van het ZOL.

Vzw Menos (samengesteld uit OCMW Genk, Wit-Gele Kruis, Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg / Limburgs Initiatief voor Therapie en integrale Personenzorg 
(CGG/Litp) en de huisartsenkring vzw Prometheus) wil een antwoord bieden aan de 
toenemende vergrijzing. De vzw Menos heeft als doelstelling ouderen met psychische 
problemen en hun verschillende zorgpartners te ondersteunen door de ontwikkeling 
van een zorgketen. Deze zorgketen omvat een goede diagnosestelling, advisering, 
thuiszorg op maat, en het wonen met bijzondere intensieve zorg. Infrastructureel 
vertaalt zich dit in een diagnose- en expertisecentrum, een afdeling van het Wit-
Gele Kruis en een woon- en zorgcentrum. 
De ontwikkeling van de zorgketen impliceert een zorginhoudelijke samenwerking 
tussen de huidige en eventuele toekomstige partners. 
Om de doelstelling te verwezenlijken heeft Menos met het ziekenhuis Oost-Limburg 
(ZOL), eigenaar van de gronden op campus André Dumont, een overeenkost 
gesloten voor het gebruik van een gedeelte van de gronden. Menos bouwt een 
woon- en zorgcentrum dat  120 woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum 
voor 10 gebruikers en een centrum voor kortverblijf met 10 woongelegenheden zal 
omvatten.  
Voor de zorgcampus André Dumont heeft het ZOL een stedenbouwkundige studie 
ontwikkeld waar de inplanting van de verschillende projecten en parking vastgelegd 
zijn.  
In deze studie wordt rekening gehouden met bijkomende opties binnen de totale 
visie van zorgcampus  André Dumont als onderdeel van het ZOL.  In dit verband 

Opdrachtgevers: V.Z.W. Menos 
Ligging: Campus Andre Dumont, Stalenstraat 2, 3600 Genk
Budget: 16.000.000 €  incl. BTW en erelonen
Honorarium: globaal ereloon minimum 9% en maximum 10%
Vergoeding:   2500€ excl. BTW per laureaat

Volledige studieopdracht voor het bouwen van een woon en zorgcentrum met 120 woongelegenheden 
voor residentieel verblijf, 10 woongelegenheden kortverblijf, dagverzorgingscentrum voor 10 gebruikers. 
(fase 1- vzw Menos) en het bouwen van raadplegingsactiviteit (fase 2-ZOL)
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herhuisvesting van de bewoners van deze woonblok. Deze fasering ligt bijgevolg 
vast. 
Nadien zullen de andere drie blokken worden afgebroken voor de realisatie van de 
tweede fase van dit project.

Een boeiend project waarbij de architect de uitdaging heeft kwalitatieve sociale 
woongelegenheden te creëren met een identiteit die een waardevolle leefbare 
invulling vormen in de landschappelijke rand van de Stad Geel.

De Geelse Bouwmaatschappij is een gedreven sociale bouwmaatschappij met een 
patrimonium van 1.800 woningen in 8 verschillende gemeenten. Bij de realisatie 
van nieuwbouwprojecten vormen leefbaarheid, sociale mix, eenvoud, soberheid, 
hedendaagse vormgeving en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten.
De bouwplaats is gelegen op een hoekperceel langs de Eikenstraat en Drijhoek,  in 
een vrij landelijke omgeving doch vlakbij het centrum van de Stad Geel. Momenteel 
staan hier vier woonblokken met zeven bouwlagen die werden gerealiseerd tussen 
1973-1975. Deze 112 woongelegenheden voldoen niet meer aan de huidige eisen 
voor sociale huurwoningen. Er is geopperd de woonblokken te onderwerpen aan een 
grondige renovatie doch uiteindelijk – na een vergelijkende studie tussen grondige 
renovatie en nieuwbouw – is er beslist om de woonblokken af te breken en nieuwe 
“urban villa’s” te realiseren. Dit concept werd reeds overlegd met Stedenbouw. Een 
maximum van vier bouwlagen wordt vooropgesteld omdat dit de leefbaarheid alleen 
maar ten goede komt. Het opzet is om minstens een gelijk aantal woongelegenheden 
te realiseren met één, twee  en drie slaapkamers.
Het nieuwbouwproject zal in verschillende fasen gerealiseerd moeten worden. In 
een eerste fase zullen de garages en de woonblok aan de Eikenstraat afgebroken 
worden waardoor hier een grote ruimte vrijkomt voor de realisatie van de eerste 
nieuwe woongelegenheden. Onze sociale dienst is reeds volop bezig met de 

Opdrachtgever:  Geelse Bouwmaatschappij cvba
Ligging:   Eikenstraat 18-72, Drijhoek 11-177, Geel
Budget:  12.500.000€ excl btw en erelonen
Timing:  Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 
   midden 2009
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 
   najaar 2010
   Voorziene beëindiging van de werken: 2015
Honorariumvork: Architectuur: volgens de richtlijnen VMSW - Brussel
   Honorarium stabiliteit: volgens de richtlijnen VMSW - Brussel

 Honorarium technieken: volgens de richtlijnen VMSW - Brussel
Vergoeding :   6000 € incl. btw per laureaat

Volledige studieopdracht bouw van sociale woningen Drijhoek, Geel
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ontmanteld en uitgebreid worden om ruimte te bieden aan diverse kantoren, winkels 
en woonentiteiten.

Het dienstencentrum moet een voorbeeldfunctie zijn voor wat betreft toegankelijkheid 
en flexibiliteit. Zo zal het nieuwe stadhuis op het gelijkvloers uitgerust worden met 
een front-office om de toegankelijkheid en de dienstverlening aan de bevolking te 
optimaliseren. Bovendien moet het stadhuis zodanig geconcipieerd worden dat in 
eerste instantie het stadhuis wordt ingericht voor 100 personen. De rest van het 
gebouw zal in eerste instantie verhuurd worden aan derden. Later zal dit deel aan 
het stadhuis worden toegevoegd indien daar de behoefte toe bestaat. Ook de 
vergaderzalen moeten zodanig worden ontworpen dat ze fysisch afscheidbaar zijn 
van het stadhuis. Zodoende kunnen ze na de kantooruren verhuurd worden aan 
derden.
Het stadsbestuur wenst een energiezuinig dienstencentrum te bouwen met 
een hoge organisatorische kwaliteit enerzijds en een hoge architecturale en 
stedenbouwkundige kwaliteit anderzijds om een dialoog aan te gaan met de 
imposante gotische Onze-Lieve-Vrouwekerk aan de rand van het stadspark 
enerzijds en het bestaande stadsweefsel anderzijds.

De stad Aarschot heeft de opdracht gegeven aan het Autonoom Gemeentebedrijf 
Aarschot (AGB) voor de realisatie van een dienstencentrum op de huidige locatie 
van het stadhuis (met een perceelsoppervlakte van 44a 30ca) die samen met het 
stadpark deel uitmaakt van de historische site ‘Het Drossaerde’ langs de Demer.
Van 1470 af was ‘Het Drossaerde’ de verblijfplaats van de door de Hertog benoemde 
hoge ambtenaar die gelast was met het bestuur van de stad en omgeving tijdens 
zijn afwezigheid. Het langs de Demer gelegen gotische huis met zijtrapgevels 
en traptorentje werd volledig vernield in mei 1940. In 1974 werd op deze site het 
huidige stadhuis gebouwd dat momenteel niet meer voldoet aan de eisen van 
een hedendaags stadhuis en onvoldoende ruimte biedt om het stadspersoneel te 
huisvesten.
Vandaar dat het stadbestuur van Aarschot op de administratieve site een nieuw 
complex wil oprichten dat door het Autonoom Gemeentebedrijf van Aarschot zal 
uitgebaat worden als een dienstencentrum. Het dienstencentrum met ondergrondse 
parking zal bestaan uit een stadhuis voor 140 personen enerzijds en een ruimte 
voor diverse kantoren, winkels en woonentiteiten anderzijds. Bij de realisatie van het 
dienstencentrum moet het huidige stadhuis operationeel blijven. In een eerste fase 
moet de administratieve ruimte gerealiseerd worden zodoende dat na voltooiing 
het stadspersoneel kan verhuizen. In een tweede fase kan het huidige stadhuis 

Opdrachtgever: Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot
Ligging:   Ten Drossaarde 1 te Aarschot
Budget :   10.000.000 euro (excl. BTW en erelonen)
Timing :  toewijzing opdracht aan de ontwerpers : 2009

Toewijzing opdracht aan de uitvoerders : 2010
Einde werken : 2012

Honorariumvork: Architectuur min 6 % en max 7%.
   Honorarium stabiliteit: tussen KVIV min 3% en KVIV

 Honorarium technieken: tussen KVIV min 3% en KVIV
Vergoeding :   10.000 € incl. btw per laureaat 

Volledige studieopdracht voor het gefaseerd bouwen van een dienstencentrum met ruimte voor administratie, bedrijven, 
handel, wonen en ondergrondse garages op de administratieve site
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gesloopt te worden, kan de nieuwbouw gefinaliseerd worden en dienen de nodige 
omgevingswerken uitgevoerd te worden. Dit alles binnen het vooropgesteld budget.

De politiezone Brakel- Horebeke -Maarkedal -Zwalm stelt in totaal 56 peroneelsleden 
tewerk.  Hiervan werken 49 personeelsleden in het hoofdcommissariaat, gelegen in 
de Jagersstraat 29 te 9660 Brakel. De opdracht bestaat er in om voor de lokale politie 
Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm een nieuw hoofdcommissariaat  te ontwerpen. 
Het betreft het opmaken van het ontwerp, het opmaken van het uitvoeringsdossier, 
de veiligheidscoördinatie, de aanbesteding en de controle op de uitvoering van  het 
nieuwe politiehuis.  

Het project omvat de realisatie van  een nieuw, modern doch sober en functioneel 
politiehuis  achter het bestaand politiegebouw, gelegen te Brakel 1°afd/Nederbrakel 
29 tot 39, sectie  C nummer 552, rekening houdend met het nieuwe politielandschap 
en het evolutief karakter ervan en dit binnen het vooropgestelde budget.  De 
kernwoorden zijn soberheid, functionaliteit en transparantie. De architectuur dient de 
herkenbaarheid van de dienstverlening van de lokale politie  te ondersteunen door 
het materiaalgebruik, een logische planindeling, een optimale  toegankelijkheid en 
de inpassing in de omgeving.  De budgettaire grens dient absoluut gerespecteerd.
Gelet op de beschikbare ruimte om de nieuwbouw te realiseren, zal gefaseerd 
moeten gewerkt worden.  Het bestaand gebouw zal in gebruik blijven tot (een 
deel) van het nieuwe gebouw kan bezet worden.  Daarna dient het oude gebouw 

Opdrachtgever:   Politiezone Brakel- Horebeke -Maarkedal -Zwalm
Ligging:    Jagersstraat 29, 9660 Brakel 
Budget:    3.464.015 € (incl BTW) (incl Ereloon) 
Honorarium :    globaal ereloon van minimaal 10 %, maximaal 13%.
Vergoeding ontwerpers:  7.000 € incl. BTW per laureaat

Volledige studieopdracht voor de bouw van een nieuw politiekantoor voor de politiezone politiezone 
Brakel- Horebeke -Maarkedal -Zwalm
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architecturaal karakter van het gebouw werd beslist tot renovatie over te gaan in 
plaats van nieuwbouw. 

Sinds 1977 is het gemeentehuis gehuisvest in de voormalige St. Jozefskliniek. Dit 
gebouw dateert al van 1935, werd ontworpen door de architecten Wijn en Boon en 
behoort tot de inventaris cultureel erfgoed. Het is een gebouw met een lichte art-
deco-inslag en wordt voorafgegaan door plantsoenen en een in concentrisch halve 
cirkels aangelegd plein. Achteraan bevindt zich het gemeentelijk park Echelpoel.

Het gemeentehuis werd in de loop der jaren weinig aangepast. Enkel werd er 
de laatste jaren geïnvesteerd in een nieuwe inkom en nieuw sanitair. Door de 
herlokalisatie van de politie en het OCMW werd er bijkomende ruimte binnen 
het gebouw beschikbaar om de administratieve diensten te huisvesten, maar dit 
gebeurt niet optimaal en zeker niet op een klantvriendelijke manier. De lay-out, de 
ruimtelijke organisatie en het comfort laten enerzijds niet toe om te voldoen aan 
de eisen op het vlak van klantvriendelijkheid zoals door het gemeentebestuur 
vooropgesteld zijn. Anderzijds voldoen ze ook niet aan de huidige behoeften van 
het gemeentebestuur en de gemeenteambtenaren. Verder verkeert het gebouw niet 
meer in een bouwfysisch uitstekende staat. De afwerking van het gebouw en de 
technische installaties zijn verouderd, soms in slechte staat, en zijn aan vervanging 
toe. 
Een algehele grondige renovatie dringt zich op. Omwille van het waardevolle 

Opdrachtgever:  Gemeente Beerse
Ligging:   Bisschopslaan 56, 2340 Beerse
Budget:  1 656 000 € excl BTW en erelonen
Timing:  Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 
   najaar 2009
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 2011
   Voorziene beëindiging van de werken: 2013
Honorariumvork: Architectuur min 8% en max 10%.
   Honorarium stabiliteit: 1,88%

Honorarium technieken: 2,77%
Vergoeding :   4000 € excl. btw per laureaat

Volledige studieopdracht voor de renovatie en herinrichting van het gemeentehuis te Beerse
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en nieuw moeten één coherent geheel vormen met respect voor de geschiedenis en 
de eigenheid van het oude gemeentehuis.

 

Het oude gemeentehuis van Zedelgem staat sedert het voorjaar van 2007 leeg. De 
gemeentelijke diensten verhuisden naar een moderne en imposante nieuwbouw 
vlak naast het oude gebouw. Slechts een gedeelte van het oude gemeentehuis 
bleef behouden, met name het deel dat dateert uit de jaren 50 van de vorige eeuw.
In de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor het oude gemeentehuis ging 
het gemeentebestuur rond de tafel zitten met het OCMW-bestuur. Gemeente en 
OCMW hadden immers de realisatie van een sociaal huis voor de Zedelgemse 
bevolking ingeschreven in hun beleidsprogramma en waren daarvoor nog op zoek 
naar de ideale locatie. 

Al snel bleek dat het oude gemeentehuis van Zedelgem mits de nodige 
aanpassingswerken geschikt was om zowel het sociaal huis als de OCMW-
administratie te huisvesten.

Bij de realisatie van de plannen is de integratie van het oude gemeentehuis met het 
aanpalende nieuwe gemeentehuis van zeer groot belang. Beide besturen willen 
met dit project een administratieve campus verwezenlijken waar de burger alle 
plaatselijke dienstverlening dicht bij elkaar terugvindt. Deze campusgedachte moet 
zichtbaar zijn in het ontwerp voor de aanpassing van het oude gemeentehuis. Oud 

Opdrachtgever:  Gemeente Zedelgem 
Ligging:   P.A. Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem
Budget:  1.310.000 € excl btw en erelonen
Timing:  Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 
   najaar 2009
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 
   najaar 2010
   Voorziene beëindiging van de werken: eind 2012
Honorariumvork: Architectuur min 7% en max 9%.
   Honorarium stabiliteit: min 2% en max 3%

Honorarium technieken: min 2% en max 3%
Vergoeding :   2.500 € excl. btw per laureaat

Volledige studieopdracht voor de renovatie en uitbreiding van het oude gemeentehuis van Zedelgem 
voor de huisvesting van het sociaal huis en het OCMW.
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Opdrachtgevers: vzw Inrichtende Macht van de Hogeschol voor 
Wetenschap en Kunst

Ligging: Campus De Nayer, J. De Nayerlaan 5, 2860 Sint-
Katelijne-Waver

Budget: 35.000 € excl btw (forfait voor masterplan)
2.300.000€  excl. BTW en erelonen

Timing: Toewijzing opdracht aan de ontwerpers: 
 Toewijzing opdracht aan de uitvoerders:.
 Einde werken: 
Honorarium: globaal ereloon tussen 8 en 11% 
Vergoeding:   6000 excl. BTW per laureaat

Volledige studieopdracht voor opmaak van een masterplan voor Campus De Nayer en de bouw van een 
technisch gebouw.

OO1724

Campus De Nayer is gelegen in Sint-Katelijne-Waver en is de technologische 
campus van de Lessius Hogeschool. De gebruikers van de campus zijn in de eerste 
plaats ongeveer 1200 hogeschoolstudenten en 150 personeelsleden (docenten, 
onderzoekers, administratief en technisch personeel). Naast de gebouwen van de 
hogeschool is er ook nog een spin-off (Laboratoria De Nayer) aanwezig en wordt 
in 2009 een opleidingscentrum voor lastechnici gerealiseerd. De campus wordt ook 
geregeld bezocht door derden voor congressen, opleidingen, vergaderingen… , zowel 
tijdens de week als in het weekend, overdag en ‘s avonds. De campus is vlot bereikbaar 
via openbaar vervoer (spoor en bus) en heeft ruime parkeermogelijkheden.
Het masterplan moet leiden tot een campus die leesbaar is, aantrekkelijk oogt, 
duurzame kenmerken heeft, waar technologie ook zichtbaar aanwezig is en die 
duidelijk gepositioneerd is voor de buitenwereld (o.a. de spoorlijn Mechelen-
Antwerpen passeert op een honderdtal meter van de campus). Op de campus moet 
er een scheiding zijn tussen gemotoriseerd verkeer en de zwakke weggebruiker, maar 
moeten de diverse gebouwen bereikbaar zijn voor leveranciers. 
Van nieuw in te planten gebouwen wordt verwacht dat het eyecatchers worden. Het 
nu reeds geplande gebouw zal de technische diensten huisvesten en is dus een 
nutsgebouw met grotendeels magazijnfunctie (500 m2), werkplaatsen (200 m2) en 

burelen voor een tiental medewerkers. 
De studie moet ook leiden naar een toekomstgericht plan, waarin uitbreiding van de 
campus en vervanging van gebouwen aan bod komen.
De studieopdracht bevat het realiseren van een masterplan voor een technologische 
campus, gekoppeld aan het ontwerp van minimaal één nieuw gebouw. Het 
masterplan wordt vertaald in een aantal uitvoerbare deelprojecten (zowel openbare 
ruimte als gebouw(en) die kunnen worden uitgevoerd door het ontwerpteam. De 
raad van bestuur kan ook beslissen om het gehele uitvoeringsdossier of delen 
ervan te gunnen aan een derde. In dat geval treedt de masterplanner op als een 
supervisor/kwaliteitsbewaker.
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OO1725

Opdrachtgever:  Raad van bestuur vzw Sint-Ludgardisschool Antwerpen –  
   Stad Antwerpen
Ligging:   Begijnenstraat 53-59, 2000 Antwerpen
Budget:  8 727 286€ excl btw en erelonen
Timing:  Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 
   midden 2009
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 
   eind 2009
Honorariumvork: Architectuur min 7% en max. 8% incl. btw
   Honorarium stabiliteit: min 5% en max. 6% 

 Honorarium technieken: min 4% en max. 5
Vergoeding :   10.000 € incl. btw per laureaat

Volledige studieopdracht voor het bouwen van een sporthal met klaslokalen en een open leercentrum

De Sint-Ludgardisschool heeft een prangend tekort aan ruimte voor de school 
en aan sportvoorzieningen. Desondanks de dalende trend in het vrij onderwijs 
in het centrum van Antwerpen, groeit het leerlingenaantal van deze school reeds 
verschillende jaren. Om de eindtermen voor lichamelijke opvoeding in basis en 
secundair onderwijs te halen, moet men uitwijken naar sportruimte elders in de 
stad. Sommige leerlingen moeten zich soms zelfs verplaatsen tot op linkeroever.

De nood aan sportaccommodatie geldt ook voor de gehele binnenstad. Daarom wil 
de Stad Antwerpen mee investeren in het sportcomplex en dit na de schooluren ook 
toegankelijk maken voor de buurt. De gezamenlijke nood en de beperkte open ruimte 
voor dergelijke bouwprojecten maakt samenwerking bij bouwprojecten en collectief 
gebruik van infrastructuur noodzakelijk. Dat is duurzaam De enige bouwplaats die 
nog beschikbaar is in het bouwblok, ligt aan de Begijnenstraat. Twee braakliggende 
terreinen en drie tussenliggende huisjes moeten plaats maken voor deze nieuwe 
vleugel. De school heeft ook een grote refter/cafetaria nodig, een open leercentrum 
en enkele klassen. Met de beperkte ruimte moet inventief worden omgegaan. Het 
gaat erom de enige bebouwbare locatie in het bouwblok maximaal te benutten, dus 
ook ondergronds.

De context van de historische binnenstad en de nabijheid van de tuin van het 
Karmelklooster legt zijn beperkingen op qua bouwhoogte. Ruimtelijk dient afgetast 
wat mogelijk is. Het is de uitdaging om op deze plek een gebouw met een casco te 
realiseren dat maximale mogelijkheden naar flexibiliteit en aanpasbaarheid voor de 
toekomst biedt. Er dient daarom goed nagedacht over de structuur en de ontsluiting.

Door de nieuwbouw krijgt de school meteen ook een nieuw adres en een nieuw 
gezicht. De nieuwbouw bepaalt de uitstraling en biedt een ongelofelijke kans om het 
vrij onderwijs in de binnenstad een nieuw elan te geven.
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Opdrachtgever:  Stad Antwerpen, bedrijf Lerende Stad
Ligging:   Cadixstraat 2, 2060 Antwerpen
Budget:  13.500.000 € excl btw en erelonen
Timing:  Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 
   midden 2009
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 
   begin 2011
   Voorziene beëindiging van de werken: eind 2013
Honorariumvork: globaal ereloon minimum 7,5% en maximum 9,5% (incl 

stabiltieit, technieken, akoestiek, EPB)
Vergoeding :   8.000 € excl. btw per laureaat

OO1726
Volledige studieopdracht voor het bouwen van een nieuw schoolgebouw als aanvulling voor het te restaureren hoofdgebouw 
Van Averbeke (SISA) en CAD om samen voor verschillende kunstrichtingen (waaronder grote delen van het huidige SISA en 
de koninklijke balletschool) een kunstencampus op te richten op het Eilandje voor 1100+120lln. 

“De opdracht betreft de studie van een kunstencampus voor ruim 1200 studenten 
op het Eilandje te Antwerpen. De studie betreft de volledige bouwblokken alsook 
het oprichten van het deel nieuwbouw.”

Stedelijk Onderwijs Antwerpen wenst één kunstencampus op te richten op het 
Eilandje, een stedelijke wijk in volle ontwikkeling.
Daarvoor worden verschillende kunstrichtingen samengebracht (o.a. Woordkunst 
Drama, Vrije Beeldende Kunst, Multimediatechnieken, …  ). Ook de Koninklijke 
Balletschool zal deel uitmaken van de toekomstige kunstencampus, zij het met 
behoud van een aparte profilering die een architecturale vertaling vereist.
De globale campus bestaat uit een combinatie van nieuwbouw en renovatie.
De geklasseerde gebouwen waarin de huidige school SISA gevestigd is en het 
aangrenzende CAD-gebouw worden grondig gerenoveerd; op de site aan het 
‘Kempisch dok’ wordt een nieuwbouw ontwikkeld met een volume van +/- 10.000m². 
Deze nieuwbouw zal ondermeer een aantal activiteiten huisvesten die moeilijk te 
realiseren zijn binnen de te renoveren/ restaureren sites.
De opdracht van deze oproep is de realisatie van een totaalvisie op beide 
bouwblokken (geklasseerde deel + deel Kempisch dok).De nieuwbouw (site SISA 

Kempisch dok) zal aansluitend verder ontwikkeld worden en maakt deel uit van de 
studieopdracht.
De ontwikkelde visie van de beschermde gebouwen zal als basis dienen voor het 
deel van het project dat via de Vlaamse DBFM-formule zal ontwikkelde worden. 
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de studieopdracht voor de 
renovatie van de bestaande gebouwen eventueel aan derden te gunnen.
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OO1727

Opdrachtgever:  GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Ligging:   Hendriklei 67, 2660 Hoboken
Budget:  1.300.000 € excl btw en erelonen
Timing:  Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 
   midden 2009
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 
   tweede helft 2010
   Voorziene beëindiging van de werken: eind 2011
Honorariumvork: globaal ereloon 8,39 % incl stabiliteit, technieken, EPB
Vergoeding :   2500 € excl. btw per laureaat

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouwopdracht voor de basisschool en het atheneum te 
Hoboken  

Zowel basisschool De schakel als het Koninklijk Atheneum Hoboken maken gebruik 
van  het schooldomein aan de Hendriklei te Hoboken. 

In Basisschool De Schakel is iedereen een VIP! Elk kind is een unieke persoonlijkheid 
met eigen interesses en talenten. Het engagement van onze 42 medewerkers is het 
nastreven van gelijke onderwijskansen en maximale leerwinst voor alle leerlingen. 
In deze veilige en vertrouwde omgeving kunnen zij zich verstandelijk, sociaal en 
creatief ontplooien. 
Het Koninklijk Atheneum streeft ernaar een veilige haven te bieden aan elke 
jongere die bij ons aanklopt, zonder onderscheid van herkomst of geloof. Zo zijn we 
gegroeid tot een rijke, multiculturele samenleving, waarin we deze jonge mensen 
optimale kansen bieden op een betere toekomst en een volwaardige plaats in onze 
maatschappij.
 
Het domein is een groot rechthoekig domein dat op de hoek ligt van 2 straten, de 
Hendriklei en de Weerstandslaan. 
Momenteel staan er 1 groot definitief gebouw (5519 m² ) uit 1954 dat rond de 
speelplaats ligt, een turnzaal en een aantal tijdelijke paviljoenen. De beide scholen 

zitten volledig vermengd in het huidige gebouw.
Door een stijging van leerlingenaantal in beide scholen is de huisvesting te klein 
geworden. Tevens dienen de tijdelijke paviljoenen vervangen te worden. De 
nieuwbouw zou ook moeten zorgen voor een betere afbakening tussen beide 
scholen zodatelke school zich beter kan accentueren en de basisschool een eigen 
identiteit krijgt op het domein.
Na afbraak van de paviljoenen voorziet het GO! een nieuwbouw van  circa 1000 m². 
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