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OO2601
Middelkerke - zeedijk in de zone Westende tot Middelkerke 
Volledige studieopdracht voor de verbreding en de herinrichting van de zeedijk in Middelkerke in de zones Westende-bad en Middelkerke-
bad en een waterkering ter hoogte van het casino in Middelkerke-bad.

Opdrachtgever  Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) –   
   afdeling Kust & gemeente Middelkerke

Ligging   Middelkerke en Westende
      
Budget   Totaal van maximaal 35 miljoen euro (incl. btw, kosten voor de   
   studieopdracht, vergoeding  5 kandidaten, kosten    
	 	 	 externe	deskundige,	eventuele	kosten	voor	opmaak	ontheffing			
   MER, de uitvoering.)

Timing   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper: midden mei 2014
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder: 1 oktober 2015
   Gefaseerde uitvoering

Honorarium  globaal ereloon: richtwaarde voor de raming van de volledige   
   studie voor de ganse uitvoering: € 1.260.000 (incl. btw)

Vergoeding  20.000 € (incl. btw) per gegadigde, 5 gegadigden

Zware stormen vormen één van de belangrijkste natuurlijke bedreigingen in de Noordzeeregio. 
Om de Vlaamse kust te beschermen tegen zware stormvloeden werd door de afdeling 
Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust het Masterplan Kustveiligheid 
uitgewerkt. Het werd door de Vlaamse regering goedgekeurd op 10 juni 2011.  De nadruk van 
dit Masterplan ligt op de eerste plaats op het realiseren van de beschermingsmaatregelen 
die noodzakelijk zijn om de kustveiligheid te blijven verzekeren. Daarbij gaat er ook grote 
aandacht naar de klimaatswijzigingen: de verwachte zeespiegelrijzing tot in het jaar 2050 
wordt in rekening gebracht. De maatregelen van het Masterplan Kustveiligheid bieden 
minimaal bescherming tegen een stormvloed met een terugkeerperiode van 1.000 jaar (de 
zgn. 1000-jarige storm). Daarnaast wordt ook bijkomend nagegaan uit oogpunt kosten/baten 
of	er	nog	een	significant	restrisico	is	op	materiële	schade	en	slachtoffers.	Uit	dit	Masterplan	
blijkt dat Middelkerke tot een van de zwakste zones behoort op het gebied van kustveiligheid. 
Bescherming tegen de zee kan echter niet losgezien worden van andere opgaven in de 
kustzone: de natuurontwikkeling, de economische ontwikkeling, de ontwikkeling van een 
attractieve kust voor toeristen en bewoners en de ontwikkeling van duurzame energie. Deze 
5 pijlers vormen de uitgangspunten voor de uitwerking van elk project voor de kustzone. 
Het Masterplan Kustveiligheid focust dan ook op maatregelen die in de eerste instantie de 
veiligheid bevorderen, maar zo mogelijk ook een bijdrage leveren aan de andere vier pijlers.

Uit	de	overstromingsrisicoberekeningen	van	het	Masterplan	Kustveiligheid	blijkt	dat	er	grote	
risico’s voor slachtoffers en schade bestaan door overstromingen vanuit zee in Middelkerke 
en Westende. Het aanpakken van deze risico’s is dan ook een prioriteit. 
De optie die gekozen werd om deze zwakke zone te versterken bestaat uit het verbreden 
van	 de	 huidige	 zeedijk	 volgens	 het	 principe	 van	 een	 golfdempende	 uitbouw	 (GDU)	 aan	
de bestaande zeedijk (Engelstalig: SWB, Stilling Wave Basin) en het voorzien van een 
strandsuppletie. 
Ter hoogte van het casino van Middelkerke-Bad wordt de nodige veiligheid verkregen door het 
voorzien van een waterkering zeewaarts van het casino. Deze dient aansluiting te maken met 
de uitbouw van de zeedijk aan weerszijden van het casino.
Afdeling Kust en gemeente Middelkerke zoeken hierbij naar een ontwerp waarbij het 
functionele aspect van het verhogen van de kustveiligheid gepaard gaat met het opwaarderen 
van de publieke ruimte . Gezien het toeristisch-recreatief belang van deze zone en het karakter 
van openbare ruimte vormt dit project voor de bouwheer een ideale manier om zich aan een 
breed publiek te presenteren. Naast het werken aan de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit 
van de omgeving wil het project een opvallende en aantrekkelijke attractieve meerwaarde 
bieden. Daarom moet aan de vormgeving van het ontwerp en aan de duurzaamheid 
ervan bijzondere aandacht worden besteed. Het zou moeten uitgroeien tot een toeristisch-
recreatieve maritieme attractie en opnieuw deel gaan uitmaken van het collectief geheugen 
van bewoners en bezoekers. 
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OO2602
Oostende - Crematorium
De volledige studieopdracht voor de bouw van een crematorium langs de Grintweg in Oostende.

Opdrachtgever  Opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer   
   arrondissement Oostende (OVCO)

Ligging   Oude steenbakkerij, Grintweg, 8400 Oostende     
  
Budget   2.700.000,- euro ( exclusief BTW) voor de gebouwen, 300.000,-  
   euro (exclusief BTW) voor het meubilair, 450.000 (exclusief   
   BTW) voor de omgevingsaanleg

Honorarium:   honorarium architectuur tussen 6,7% en 7,3%
   honorarium stabiliteit tussen 2,5% en 3,4% 
   honorarium technieken tussen 1,8% en 2,3% (Percentages   
   worden toegepast op het totaal investeringsbedrag van het   
   gebouw.)

De opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer (OVCO) waarvan Oostende, 
Oudenburg, Bredene en Middelkerke de deelnemende gemeenten zijn, heeft als doel de 
bouw van een crematorium.
De opdracht betreft de bouw van een nieuw crematorium en de landschappelijke inpassing ervan 
in de omgeving van het Oostendse stadsrandbos. Het vaststellen van de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden	maakt	geen	deel	uit	van	de	opdracht.	Het	RUP	‘Crematorium’	is	momenteel	
in opmaak en vormt het kader voor deze opgave. De Goedkeuring is voorzien medio 2014.

Gelet op het aantal inwoners van West Vlaanderen m.n. 1.169.990 (op 01.01.2012), voldoet 
de	oprichting	van	een	derde	crematorium	in	West	Vlaanderen	aan	een	reële	vraag,	te	meer	
omdat de ganse kustlijn zich op een te lange afstand van een crematorium bevindt. Het 
gebouwencomplex zal op het terrein van de oude steenbakkerij ter hoogte van de Grintweg 
te Oostende, worden gebouwd. 
 
Een afscheidscentrum en een crematorium zijn emotionele plaatsen waar op een waardige 
wijze afscheid kan worden genomen. Het is een publieke pluralistische plaats waar mensen 
ongeacht	 geloofs-	 en	 filosofische	 overtuigingen	 terecht	 kunnen.	 De	 architectuur	 die	 we	
nastreven is kwaliteitsvol, met respect voor de omgeving en voor de emoties van de mensen 
die er van hun overledenen komen afscheid nemen. Het gebouw moet sereniteit uitstralen. 
Bij het ontwerp is de operationele functionaliteit en de goede ontsluiting van het gebouw en 

de site een bijzonder aandachtspunt. De opdrachtgever vestigt er de aandacht op dat het 
gebouw binnen een beperkt tijdsbestek moet gerealiseerd worden.

 Het bouwprogramma omvat:
•	 een technisch gebouw voor 2 crematieovens met uitbreidingsmogelijkheden voor 

eventuele nieuwe vormen van lijkbezorging,
•	 twee aula’s met bijbehorende familiekamers en een wachtruimte,
•	 de aanleg van open ruimte (landschap en parkings),
•	 strooiweiden en columbarium.
 
De	ovens-	en	filterinstallaties	vormen	geen	onderdeel	van	de	studieopdracht.	De	inplanting	van	
deze technische installaties en de esthetische aspecten zijn wel inbegrepen in de opdracht.

   Honorarium omgevingsaanleg tussen 7,8% en 10,4%  (Percentage 
   wordt toegepast op het totaal investeringsbedrag van het aandeel 
   omgevingsaanleg) 
   Honorarium los meubilair tussen 3% en 5% (Percentage wordt   
   toegepast op het totaal investeringsbedrag van het aandeel los  
   meubilair)

 
Vergoeding  6.875,00 € excl btw per gegadigden – 4 gegadigden
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OO2603
Oostende  – Vervangingsbouw Westerkwartier “’t schoon schip”
Volledige studieopdracht voor de bouw van een sociaal nieuwbouwproject in het Westerkwartier te Oostende. 

Opdrachtgever  CVBA De Oostendse Haard

Ligging   Gelijkheidstraat – Werkzaamheidstraat – Schelpenstraat –   
   Overvloedstraat, 8400 Oostende

Budget   Afhankelijk van het aantal woongelegenheden en op basis van   
   de maximum FS3 van de VMSW
   Bouwbudget 9.500.000 euro excl btw en erelonen
    De ontwerper houdt rekening met mogelijke subsidie voor   
   wegeniswerken.

De Oostendse Haard is een sociale huisvestingsmaatschappij en beheert een patrimonium 
van bijna 1500 woningen.

De maatschappij heeft als doel:
1° de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren, 
inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor 
een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met 
inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de 
lokale woonstructuur;
2° bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of 
ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen 
en te vervangen;

Het Westerkwartier in Oostende is de wieg van de sociale huisvesting in de stad aan zee. 
Voor het Westerkwartier geldt in het algemeen, dat de stedenbouwkundige samenhang de 
belangrijkste erfgoedwaarde is. De opeenvolgende bouwfasen met een eigen, unifrom karakter, 
weerspiegelen niettemin de respectievelijke architecturale tendensen en bouwtechnieken. 

In 1921 werd “De Oostendse Haard” opgericht, het gros van de woningen die de Oostendse 
Haard bouwde bevinden zich in het Westerkwartier.  In 1922 werd een aanvang genomen met 

de ontwikkeling van deze wijk, dit eindigde eind jaren ’70. 

Op dit moment is het aanbod in de wijk, op een totaal van 459 woongelegenheden, als volgt:
•	 184 woongelegenheden met 1 slaapkamer;
•	 106 woongelegenheden met 2 slaapkamers;
•	 137 woongelegenheden met 3 slaapkamers;
•	 32 woongelegenheden met 4 of meer slaapkamers.

Meer dan  60% van de bewoners zijn ouder dan 60 jaar en meer dan 50% zijn alleenstaanden.
Het merendeel van de huidige huurders wonen te groot of in een onaangepaste woning.   

De Oostendse Haard wil dat haar zittende huurders zolang als mogelijk thuis en in eigen wijk 
veilig en comfortabel kunnen wonen.
De huidige bebouwing van deze bouwgroep bestaat uit 53 appartementen en 4 woningen met 
een gezamenlijke binnentuin (semi-openbaar). 

De appartementen en woningen aan de Gelijkheidstraat, Werkzaamheidstraat, Schelpenstraat 
en Overvloedstraat te 8400 Oostende behorend tot de 13de en 14de fase (dateren van 
1970/1972 ontwerp Groep planning van Brugge) van de toenmalige ontwikkeling van het 
Westerkwartier maken deel uit van deze wijk, die beschouwd wordt als een  bouwkundig 

Honorarium  baremabedrag op basis van model typecontract van de VMSW
   Honorarium architectuur: volgens de richtlijnen van de VMSW –  
   barema 2006.1
   Honorarium stabiliteit en technieken: volgens de richtlijnen 
   VMSW – modelcontract type R1 - 2005

Vergoeding  5.000 € (excl. btw) per gegadigde – 3 gegadigden
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geheel (zie inventaris bouwkundig erfgoed VIOE). Ook de stad Oostende geeft een hoge 
locuswaarde aan deze gebouwen vanwege het homogeen geheel, interactie met publieke 
ruimte, type gebouw en gevel.
De Oostendse Haard heeft dan ook eerst de optie renovatie van de gebouwen overwogen. 
Na grondige analyse en onderzoek is men tot het besluit gekomen dat het aangewezen is om 
over te gaan tot vervangingsbouw i.p.v. renovatie. 
Het onderzoek voor renovatie werd voorgelegd aan de commissie erfgoed van stad Oostende. 
De erfgoedcommissie meent dat er voldoende juridische, sociale, functionele en economische 
argumenten aanwezig zijn, die proactief kunnen zijn om te kiezen voor een vernieuwende 
vervangingsbouw	van	een	ZEER	HOOG	ARCHITECTURAAL	NIVEAU.	Het	gedachtengoed	
Tuinwijk moet zeker behouden en versterkt worden.

Op deze site dienen minstens 85 appartementen gebouwd te worden waarvan:
•	 85 met 1 slaapkamer (type 1/2) 
•	 alle appartementen op de gelijkvloerse verdieping worden ingericht volgens het principe 

van levenslang wonen (65+).
•	 Er wordt door de Oostendse Haard nog onderzocht om een deel van de appartementen 

te	voorzien	als	sociale	aanleunflats/	assistentiewoningen

Het ontwerp houdt er rekening mee dat het project in fases afgebroken en heropgebouwd zal 
worden.
Tussen elke fase dient er een verhuisbeweging plaats te vinden.

De ligging vraagt om een perfect samenspel tussen de massaal aanwezige buitenruimte, 
historische waarde van de wijk, respect voor de tuinwijk en een vernieuwende vertaling 
van de noden van de toekomstige bewoners in een gebouwengroep met een duurzame, 
toekomstgerichte, collectieve en geïntegreerde ontwerpvisie.

Open Oproep 2603
Oostende

vervangingsbouw Westerkwartier “’t schoon schip”



Open Oproep 26 juli 2013 - 14

Open Oproep 2603
Oostende
vervangingsbouw Westerkwartier “’t schoon schip”



Open Oproep 26 juli 2013 - 15

Open Oproep 2603
Oostende

vervangingsbouw Westerkwartier “’t schoon schip”



Open Oproep 26 juli 2013 - 16

OO2604
Grimbergen - Eigen Thuis
Volledige studieopdracht voor het bouwen van een woonvoorziening voor dertig volwassen personen met een zware motorische 
handicap, in Grimbergen

Opdrachtgever  vzw Eigen Thuis  

Ligging   Schildpadstraat 30, 1850 Grimbergen

Budget   € 3.320.397 excl. btw en erelonen  

Honorarium  minimum 11% - maximum 11.5 %

Vergoeding  € 4.200 excl. btw per gegadigde – vier gegadigden

VZW	Eigen	Thuis	werd	opgericht	in	1975	en	profileert	zich	als	een	centrum	voor	integratie	van	
personen met een handicap. Daartoe heeft Eigen Thuis diverse activiteiten ontwikkeld. In 1980 
is VZW Eigen Thuis in Grimbergen gestart met een gemeenschappelijke woonvoorziening 
voor dertig volwassen personen met een zware motorische handicap. Een Dienst Aangepast 
Vervoer verzorgt vervoer van deur tot deur voor de bewoners en alle personen met beperkte 
mobiliteit van het arrondissement Halle-Vilvoorde. Het Ontmoetingscentrum organiseert 
socio-culturele activiteiten, die open staan voor een breder publiek. Tot slot verleent de 
Mobiele Assistentie- en Be-geleidingseenheid assistentie en begeleiding aan personen met 
een handicap, zieken en bejaarden, voornamelijk buiten hun woonomgeving.
VZW Eigen Thuis beschikt over 81 personeelsleden. Binnen de werking primeert de 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de bewoners. De meerderheid van de bewoners 
is rolstoelafhankelijk en heeft een evolutief ziektebeeld waardoor ook de noden in de 
wooneenheden evolueren. 
De huidige woonvoorziening Eigen Thuis en het ontmoetingscentrum zijn ingepland in een 
woonwijk met als doel de integratie te bevorderen. Vandaag blijkt het gebouw deze ambitie 
niet meer waar te maken. VZW Eigen Thuis voorziet daarom een nieuwbouw op dezelfde 
site, waarvan inplanting, organisatie en vormgeving de missie van de opdrachtgever optimaal 
ondersteunen. De nieuwbouw moet zich inpassen in een toekomstvisie voor de gehele site 
waar ook mogelijk in de toekomst andere organisaties hun zorgaanbod kunnen aanbieden.
Eigen Thuis vertrekt van de visie dat elke woonvorm op de site van Eigen Thuis tot doel heeft 

het dagelijkse leven en het individuele levensproject van de bewoners mogelijk te maken en 
de maatschappelijke integratie en emancipatie van de bewoners te bevorderen. 
Toegankelijkheid,	 zelfredzaamheid,	 duurzaamheid,	 huiselijkheid,	 openheid,	 flexibiliteit,	
verbondenheid vormen de sleutelwoorden in dit project.
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OO2605
Brasschaat - Administratief Centrum
Volledige studieopdracht voor de bouw van een  administratief centrum in Brasschaat.

Opdrachtgever  Gemeente Brasschaat

Ligging   Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat 
   (huidig gemeentehuis: Bredabaan 182, 2930 Brasschaat)

Budget   nieuwbouw administratief centrum met podiumzaal: € 13.088.200  
   (excl. btw)
   herinrichting gemeentehuis: € 700.000 (excl. btw) 

Timing   toewijzing van de opdracht: maart 2014

Honorarium  globaal ereloon min 8%- max 12%

Vergoeding  € 10.000 (excl. btw)  per gegadigde, 4 gegadigden

De gemeente Brasschaat wil een synergie tussen het OCMW en de gemeente realiseren. 
Momenteel zijn de gemeentediensten en het OCMW gehuisvest op verschillende locaties. 
De wens van beide is om één openbaar centrum te realiseren door de bouw van een nieuw 
administratief centrum (NAC) in campus model met het huidige gemeentehuis waar de burger 
alle plaatselijke dienstverlening bij elkaar terug vindt. 

Met behoud van het huidige gemeentehuis willen we op een zeer korte afstand hiervan 
een NAC realiseren. Door het oude gemeentehuis te behouden geven we aandacht aan dit 
centrale gebouw in de gemeente en behouden we deze identiteitsplek.
De nieuwbouw, op wandelafstand van het huidige gemeentehuis, moet naast mooie 
vernieuwende architectuur ook volop aandacht geven aan het duurzame energiezuinige 
karakter van het gebouw. Op het vlak van EPB-regelgeving dient het project in zijn geheel te 
voldoen aan de wetgeving die van kracht wordt op 1 januari 2014.

Naast de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit willen we zeer veel aandacht 
besteden aan een gemaximaliseerde samenwerking tussen alle diensten van gemeente en 
OCMW.  Het verder optimaliseren van samenwerkingsstructuren is een coherent deel van de 
opdracht. Voor het personeel dient het nieuw gebouw en de herinrichting van het bestaande 
gemeentehuis een aangename en toekomstgerichte werkomgeving te zijn waar de burger 
centraal staat. De gemeente heeft de ambitie om te streven naar een maximale digitale 

werking van alle diensten en processen. 

Er wordt een variante gevraagd met podiumzaal voor een bezoekerspotentieel van 350 à 400 
personen. Het gemeentebestuur ziet bij de bouw van een NAC een opportuniteit om hier een 
podiumzaal in onder te brengen. Er zal aan de ontwerpers gevraagd worden na te gaan of 
deze functie op een geïntegreerde manier een meerwaarde kan bieden. 

Gevraagd wordt om ook een visie te formuleren over de inrichting van het openbaar domein 
rond het bestaande gemeentehuis en het nieuwe NAC als ook over het openbaar domein 
tussen de twee locaties. In het voorstel van het NAC aan de Verhoevenlei wordt een visie 
gevraagd over de architecturale uitstraling/afwerking  van het gehele gebouw en publieke 
ruimte tot aan de Leopoldslei. 
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OO2606
Agentschap Kunsten en Erfgoed – Frans Masereel Centrum 
Volledige studieopdracht voor de bouw van een grafische drukatelier en publiek (tentoonstellings-) ruimte.

Opdrachtgever  Agentschap Kunsten en Erfgoed 

Ligging   Masereeldijk 5, 2460 Kasterlee 

Budget   529.000 € incl. btw

Honorarium  55.000 € incl. btw  

Vergoeding  6.250 € incl. btw per gegadigde, 4 gegadigden

Frans	Masereel	Centrum	is	een	Vlaams	centrum	voor	grafische	kunsten	gestart	in	1972.	Het	
is	een	plek	waar	nationale	en	inter¬nationale	artiesten,	onderzoekers	en	grafisch	ontwerpers	
verblijven,	ontmoeten	en	experimenteren.	Het	biedt	een	werkplaats	en	residenties	aan	grafici,	
kunstenaars	en	critici	die	willen	werken	met	diepdruk,	hoogdruk,	zeefdruk	en	lithografie,	of	die	
de	positie	van	de	vrije	grafiek	in	relatie	tot	andere	beeldende	kunsten	willen	onderzoeken.	De	
organisatie richt zich voornamelijk op creatie i.p.v. reproductie, vanuit het laboratorium dat het 
wil zijn. Een platform voor het publiek, de kunstenaar en zijn werk. 
Frans	 Masereel	 Centrum	 organiseert	 tevens	 allerhande	 grafische	 projecten	 zoals	 o.a.	
tentoonstellingen, open portfoliomomenten, lezingen, print gerelateerde demonstraties, enz

Het huidige hoofdgebouw is gebouwd in 1967 door Lou Jansen en is een rond gebouw waarin 
het atelier en het administratieve gedeelte is ondergebracht. De negen kunstenaarshuizen 
in	de	vorm	van	driehoeken	staan	naar	elkaar	toe	opgesteld	in	een	U-vorm.	De	doordachte	
structuur van de site en van het hoofdgebouw vormen de ideale sfeer voor de residentieplaats 
en	het	grafische	atelier.	

Het	nieuwe	te	realiseren	gebouw	omvat	een	grafisch	drukatelier,	een	publieke	(tentoonstellings)
ruimte, een atelier voor technisch onderhoud en een archiefruimte. Het ontwerp sluit aan 
bij	de	bijzondere	context	en	de	specifieke	architectuur	op	het	domein.	Het	nieuwe	gebouw	
komt	tegemoet	aan	de	specifieke	eisen	voor	een	gemeenschappelijk	 te	gebruiken	grafisch	

atelier en aan de multifunctionele doelstellingen van de publieksruimte die zowel als 
tentoonstellingsruimte, presentatieruimte en ontmoetingsruimte gebruikt zal worden. 

De	 architecturale	 uitdaging	 	 is	 een	 plek	 creëren	 waarin	 grafische	 kunsten	 in	 ideale	
omstandigheden geproduceerd en getoond kunnen worden, en waar dat kennisuitwisseling 
en ontmoeting tussen kunstenaars kan plaatsvinden.
In	 het	 grafische	 atelier	 worden	 ook	 de	 benodigdheden	 voor	 de	 verschillende	 grafische		
technieken ondergebracht, met de nadruk op een zeefdrukatelier.  De archiefruimte zal een 
15.000	grafische	kunstwerken	bewaren	in	museale	omstandigheden.	

Kernbegrippen	voor	deze	nieuwbouw	zijn:	duurzaamheid,	veiligheid,	efficiëntie	en	openheid.
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OO2607
Stad Gent – Parkeergebouw Ledeberg
Volledige studieopdracht voor de bouw van een bovengronds parkeergebouw voor een 550-tal parkeerplaatsen te Ledeberg

Opdrachtgever  Stad Gent

Ligging   Hundelgemsesteenweg, 9340 Ledeberg

Budget   7.500.000 euro 

Timing   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 1 juni 2014
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 1 juli 2015
   Voorziene einde van de werken: 1 juli 2016

Honorarium  globaal ereloon min 7% - max 8%

Vergoeding  6.500 € (excl. btw) per gegadigde, 5 gegadigden

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent en het Mobiliteitsplan doelen op de inzet van P+R-faciliteiten 
als één van de mogelijke maatregelen om het gebruik van auto-alternatieven te stimuleren.
Het huidig bestuursakkoord voorziet in de bouw van “een ring van P+R-parkings...”. De 
creatie van een parkeergebouw in de zone tussen de Willem Van Guliklaan, de Gaston 
Crommenlaan en de Hundelgemsesteenweg te Ledeberg past volledig in deze P+R-strategie. 
Dit	parkeergebouw	werd	al	eerder	opgenomen	in	het	RUP	“Bellevue”	en	maakt	onderdeel	uit	
van het Stadsvernieuwingsproject Ledeberg.

De keuze van deze locatie past ook binnen bepaling 3.55 van het bestuursakkoord waarin 
gesteld wordt dat er een uitgebreide P+R zou gebouwd worden nabij de afrit van de 
autosnelweg, in de zone tussen de Sint-Lievenslaan en de Okapistraat.
Via het Stadsvernieuwingsproject (SVN) Ledeberg wenst de Stad Gent deze wijk nieuw leven 
in te blazen. Hiertoe werd door het College van Burgemeester en Schepenen op 28 augustus 
2008 een fysiek-ruimtelijk actieplan goedgekeurd. 

Dit actieplan richt zich op ruimtelijke aspecten en is één van de drie pijlers van het SVN. 
Verder worden inspanningen geleverd rond de economische en de sociaal-cultureel-artistieke 
invalshoek.
Binnen het fysiek-ruimtelijk actieplan speelt parkeren een belangrijke rol. Zo moeten ruimtelijk 
verantwoorde parkeeroplossingen worden aangeboden voor volgende parkeerbehoeftes:

•	 P+R-mogelijkheden voor pendelaars en bezoekers van de binnenstad en voor bezoekers 
voor het lokale winkelapparaat, in het bijzonder de Ledebergse zondagmarkt;

•	 bijkomend buurtparkeren ten behoeve van het kleinschalig woonweefsel;
•	 kortparkeren voor de lokale kleinhandel en horeca;
•	 bestemmingsparkeren bij de nieuwe dienstverleningsfuncties.

Praktisch wordt invulling van deze behoeftes gezien onder volgende vorm:
•	 aanleg van een buurtparking onder het viaduct B401;
•	 behoud van een aantal parkeerplaatsen voor kortparkeren op wandelafstand van de 

verschillende handelszaken (langs de Hundelgemsesteenweg);
•	 en het voorwerp van deze open oproep, de bouw van een nieuw parkeergebouw langs 

de Hundelgemsesteenweg op het terrein van de huidige buurtparking ter hoogte van de 
rotonde aan de Eggermontstraat en de realisatie van de bijhorende omgevingsaanleg.

In dit parkeergebouw kunnen ook andere functies ondergebracht worden (bv. kleinhandel, 
diensten, conferentieruimtes of eet- en drinkgelegenheden op de gelijkvloerse of bovenste 
verdieping). 
De bouw van het nieuwe parkeergebouw langs de Hundelgemsesteenweg is een belangrijk 
strategisch project in de herwaardering van de “toegangspoort Botermarkt, Eggermontstraat 
en omgeving”: de architectuur van het nieuwe gebouw zal dus een belangrijke beeldbepalende 
waarde hebben voor dit vernieuwde toegangsgebied tot Ledeberg en tot de Gentse binnenstad.
Het groene karakter van het gebouw of de omgevingsaanleg is essentieel. Ledeberg is uiterst 
versteend en snakt naar meer groene ruimte: het mogelijke verlies van groen ter plaatse van 
het parkeergebouw moet zoveel mogelijk opgevangen worden met een vernuftigd ontwerp 
dat groen zichtbaar maakt. 
Er moet maximaal rekening worden gehouden met de richtlijnen van de Stad inzake duurzaam 
en energievriendelijk bouwen, rationeel energiegebruik (REG), openbaar groen, verlichting, 
enz.
Tevens zijn een aantal richtlijnen uit de verkeerskundige voorstudie, de parkeerbehoeftenstudie 
en het Mober mee te nemen in het ontwerp.
Bij het ontwerp moet er bovendien rekening gehouden worden met een mogelijke uitbreiding 
in de toekomst boven de B401. 
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OO2608
Stad Genk -  sportpark E. Van Dorenlaan
Volledige studieopdracht voor het ontwerp van de volledige omgevingsaanleg van het sportpark, te Genk.

Opdrachtgever  Stad Genk

Ligging   E Van Dorenlaan, 3600 Genk

Budget   Budget voor de volledige opdracht nog nader te bepalen
	 	 	 Uitvoering	sportplein	(fase	1)	1.450.000	€	incl.btw

Timing   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): begin 2014
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 2014-2015
   Voorziene einde van de werken: 2015-2016

Honorarium  op basis van KVIV barema I klasse 1 

Vergoeding  5.000 € (excl. btw) per gegadigde – 4 gegadigden

Het stadsbestuur Genk werkt actief aan het ontwikkelen van een aantal strategische projecten 
die de meerkernige stad gestalte geven en het voorzieningen-  en belevingsniveau opkrikken.  
Eén van deze sites is het sportpark aan de Emiel Van Dorenlaan.  Ooit werd door architect Isia 
Isgour een masterplan voor deze sportcampus opgesteld waarin  het huidige en tevens als 
monument beschermde sportcentrum met stedelijk zwembad een mooie realisatie is. 
In het voorjaar werd gestart met de bouw van een nieuwe stedelijke sporthal, gelegen langs 
het stedelijk zwembad. 
Het bestaande stedelijk sportcentrum is een beschermd gebouw met een bijzondere 
architecturale waarde. De architecten kozen bij het ontwerp van de nieuwe sporthal dan ook 
voor een niet- alledaags ontwerp. Dat moet de sporthal een eigen identiteit geven, even sterk 
en markant als z’n tegenhanger. 

Met voorliggende opdracht wil de stad Genk de omgeving van het sportpark laten ontwerpen 
en uitvoeren. In het openbaar domein van het sportpark moet een pakket van sportieve 
programmapunten (skatepark, voetbalkooi, speeltuin,…) kunnen worden opgenomen en 
moeten stedelijke activiteiten kunnen georganiseerd worden.  Het ontwerp doet hiertoe 
vernieuwende suggesties. 

De kwaliteit van het ontwerp van de publieke ruimte moet de kwaliteit van de gebouwen 
ondersteunen en versterken.  Beide gebouwen, de bestaande en de nieuwe sporthal,  worden 

tegenover elkaar geplaatst en zullen in dialoog gaan.  De ruimte tussen de gebouwen moet 
enerzijds deze dialoog voeden door zich in te passen in de vormgeving van beide gebouwen en 
moet anderzijds de sportieve beleving van de plek opwaarderen door een gepast programma 
van activiteiten op te nemen.  

De hoogwaardige publieke ruimte tussen de nieuwe sporthal en het bestaande sportcentrum 
zal ook functioneren als stedelijk plein van waaruit de verbindingen naar de verschillende 
functies in het sportpark gelegd worden (sportcentrum, sporthal, achterliggende sportbos, 
voetbalvelden, parking, enz.)

Naast het sportplein wensen we aan de hand van deze opracht ook het hele sportpark in te 
richten, met integratie van de bestaande landschappelijke kwaliteiten, de Stiemerbeekvallei 
en het stadsbos. 

Concreet houdt deze opdracht in : 
•	 Het	ontwerpen	en	inrichten	van	het	‘sportplein’,	gelegen	tussen	de	ingang	van	de	nieuwe	

sporthal en de ingang van het stedelijke zwembad (fase 1) 
•	 het positioneren op de site van de gewenste en mogelijke programmapunten die op 

het nieuwe sportplein kunnen plaatsvinden (in overleg met de dienst sport ). Deze 
programma’s moeten integraal mee opgenomen worden in het ontwerp van het plein. 

•	 Het ontwerpen van het sportpark binnen de afbakening van het projectgebied
•	 De integratie van de Stiemerbeekvallei en het aanwezige boslandschap
•	 het	efficiënter	inrichten	van	de	voorliggende	parking
•	 het optimaliseren van de verkeerscirculatie naar en op het terrein
•	 het beveiligen van de aansluiting van de in/uitrit van het sportcentrum op de E. Van 

Dorenlaan
•	 het onderzoeken en uitwerken van de waterhuishouding op het terrein, rekening houdend 

met de voorwaarden, opgelegd door de provincie Limburg
•	 …
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OO2609
Borgloon - Masterplan Loonse steden en historische binnenstad
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan Loonse steden en de historische binnenstad van Borgloon, opmaak van 
de herziening van het RUP “Centrum”, en de uitvoering van het masterplan

Opdrachtgever  Stad Borgloon

Ligging   De stadskern van Borgloon (gebied gelegen binnen de Graaf)  
   met in het bijzonder de Burchtheuvel, Speelhof (incl. kerk,  
   kapelanij en dekenij) en de Graaf. 
   Op een ruimer niveau de overige Loonse steden (Beringen,  
   Bilzen, Bree, Hamont, Hasselt, Herk-de-stad, Maaseik, Peer en  
   Dilsen-Stokkem).

Budget   opmaak masterplan: € 75.000 (excl. BTW)
	 	 	 herziening	RUP:	forfaitair	ereloon	op	basis	van	het	masterplan
   uitvoering masterplan: budget nog niet gekend, afhankelijk van  
   het masterplan

Timing   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): februari 2014

Honorarium  KVIV Barema I Klasse 2, min. KVIV-2% en max. KVIV (uitvoering)

Vergoeding  € 5.000 excl. btw per gegadigde – 4 gegadigden

Borgloon is een landbouwgemeente in het zuiden van de provincie Limburg, in hartje 
Haspengouw, gelegen langsheen de as Tongeren – St.-Truiden.
Als hoofdstad van het voormalige Graafschap Loon heeft Borgloon een uitgesproken stedelijk 
centrum, gelegen op een heuvel. Op deze heuvel bouwden de Graven van Loon in de 11e 
eeuw hun residentie en burcht. De resten hiervan werden in de late 19e eeuw gesloopt. Het 
middeleeuws karakter van het stadje bleef in de loop der eeuwen bewaard. Getuigen hiervan 
zijn het middeleeuws stratenpatroon, de markt en de radiale smalle steegjes. Burchtheuvel, 
stadhuis, Kanunnikenhuis en kerk getuigen van de periode van bloei. 
Buiten Borgloon maakten de steden Beringen, Bilzen, Bree, Hamont, Hasselt, Herk-de-stad, 
Maaseik, Peer en Dilsen-Stokkem eveneens deel uit van het Graafschap Loon.

Eind	 2011	werd	 het	Ruimtelijk	Uitvoeringsplan	 “Centrum”	 goedgekeurd,	waarin	 de	 nadruk	
wordt gelegd op behoud en herstel van het bestaande waardevolle patrimonium.

Het stadsbestuur wenst nu met subsidies van de provincie Limburg een “Masterplan Loonse 
steden en historische binnenstad” op te maken. Doel van het masterplan is om de betekenis 
van het Graafschap Loon als betekenisvolle voorloper van Limburg zichtbaar, leesbaar en 

beleefbaar te maken voor zowel bewoners als bezoekers. Dit vraagt duurzame doordachte 
hedendaagse infrastructurele ingrepen in het publieke domein van de stad Borgloon als 
bakermat en in de andere 9 Loonse steden.

Belangrijke onderdelen van het masterplan zijn:
1. De ontwikkeling van een toekomstvisie voor de nog aanwezige restanten van het Loonse 

verleden en de oude ontmoetingsplek of sala van de Graven van Loon
2. Onderzoek naar mogelijkheden van  heraanleg van bepaalde gebieden in het historische 

centrum van Borgloon, namelijk de Burchtheuvel en de Graaf en met aandacht voor de 
historische stadspoorten.

3. Onderzoek naar ontsluiting van het aanwezige patrimonium, zowel archeologisch, 
onroerend als roerend van de stad en de kerkfabriek Sint-Odulphus.

4. Formuleren van een visie op nodige ingrepen en hun haalbaarheid qua kostprijs 
en tijdspad in Borgloon en de Loonse steden buiten Borgloon om het Graafschap te 
verduidelijken (Beringen, Bilzen, Bree, Hamont, Hasselt, Herk-de-stad, Maaseik, Peer 
en Dilsen-Stokkem).

Het uitvoeren van deze opdracht gebeurt bij voorkeur door een interdisciplinair team dat de 
competenties van erfgoed, architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur omvat.

Indien	het	masterplan	niet	in	overeenstemming	blijkt	te	zijn	met	de	voorschriften	van	het	RUP	
“Centrum”,	kan	de	opdrachtgever	besluiten	om	het	geheel	dan	wel	een	deel	van	het	RUP	te	
herzien.	De	opdrachtgever	kan	besluiten	om	de	herziening	van	het	RUP	te	gunnen	aan	het	
ontwerpteam, doch is daar niet toe verplicht. De opdrachtgever kan tevens besluiten om het 
geheel	dan	wel	een	deel	van	de	opdrachten	voor	de	uitvoering	van	het	masterplan	of	het	RUP	
te gunnen aan het ontwerpteam, doch is daartoe niet verplicht. Indien het masterplan niet tot 
verdere uitvoering leidt, dan kan de opsteller ervan geen rechten van schadevergoeding doen 
gelden en zal de opsteller van het masterplan met de taak van kwaliteitssupervisor belast 
worden.
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OO2610
Maaseik - Masterplan ziekenhuissite
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan ziekenhuissite  

Opdrachtgever  stad Maaseik 

Ligging   centrum Maaseik; bouwblok tussen de Koningin Fabiolalaan  
	 	 	 (Ring),	de	Sionstraat,	de	Mgr.	Koningstraat	en	de		serviceflats	
   van het OCMW aan Dekenskamp.  

Honorarium  75.000 € excl btw
	 	 	 RUP:	forfaitair	ereloon	op	basis	van	het	masterplan

Vergoeding  5.000 € (excl. btw) per gegadigde – 4 gegadigden

Maaseik is een cultuur-historische stad omringd door platteland, ligt in het noordoosten van 
Limburg. Maaseik heeft een oppervlakte van 7.692ha en bestaat uit de deelgemeenten 
Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren. Het aantal inwoners bedraagt 24.872. Maaseik is 
gekend als museumstad en heeft een groot aanbod op vlak van toerisme. Jaarlijks worden 
er vele evenementen georganiseerd. Tal van scholen zijn er te vinden uit de verschillende 
onderwijsnetten.

In 2014 zal een nieuw ziekenhuis gebouwd worden aan de oostzijde van Maaseik waarin 
de huidige functies in 2016 zullen samengebracht worden. Op dat moment moet het huidige 
ziekenhuis een nieuwe functie krijgen of worden afgebroken. De site van het oude ziekenhuis 
neemt een sleutelpositie in tussen het ontwikkelingsgebied “Stad aan de Maas” en de kernstad 
Maaseik. De invulling van deze site moet het stadsweefsel van Maaseik versterken en de 
verbinding met het nieuwe hoogdynamische stadsdeel verzekeren.

Het bestuur wenst een strategie te ontwikkelen waarbij onderzocht wordt op welke wijze een 
versterking van het stedelijk weefsel kan uitgevoerd worden bv. door inplanting van wonen in 
al zijn vormen, publieke functies, hertekening openbaar domein, e.a. Ook de verkeers-
en	parkeersituatie	moet	in	het	project	geëvalueerd	worden.	Ter	plaatse	kan	de	inplanting	van	
een nieuwe hoofdhalte voor De Lijn bijdragen tot het opladen van de plek. Op de site moet 
een levendige publieke ruimte ontworpen worden die aansluit bij het grotere geheel van de 

groene walstructuur. Zowel voor de publieke ruimte als voor de bebouwde structuur is een 
structuurvisie of masterplan nodig.

Het	masterplan	legt	niet	alles	vast	maar	vormt	een	flexibele	visie	die,	rekening	houdend	met	
de economische nuttigheid en rendabiliteit, een uitvoerbaar, vergunbaar en maatschappelijk 
gedragen plan als eindproduct heeft.

Het vooropgestelde resultaat van dit proces is een geïntegreerd ontwikkelingsplan 
(masterplan) dat het gewenste toekomstbeeld op korte, middellange en lange termijn voor het 
projectgebied en de ruime omgeving aangeeft en een opsomming van prioriteiten en acties 
voor de uitvoering bevat. Dit omvat onder meer:

•	 bouwtechnische	 en	 financiële	 analyse	 van	 het	 ziekenhuis	 ter	 voorbereiding	 van	 de	
strategische keuzen;

•	 advies over de realisatiemogelijkheden (PPS, subsidies, …) en draaiboek met kritisch 
pad;

•	 de volledige ontwerpopdracht van één of meerdere fasen van de publieke ruimte;
•	 een participatie- en communicatietraject over voorgaande 

Hiervoor zoekt de gemeente een innovatief en gemotiveerd interdisciplinair team dat het
toekomstige beeld van dit deel van de stad mee wil bepalen.

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

Na de oplevering van dit masterplan kan de opdrachtgever er toe besluiten om het geheel dan 
wel een deel van de opdrachten voor de uitvoering van het masterplan niet te gunnen aan het
ontwerpteam dat het masterplan heeft opgemaakt. Hij kan er toe besluiten om de betreffende
vervolgopdrachten aan derden te gunnen. In dat geval zal de opsteller van het masterplan 
met de taak van supervisor belast worden. Indien het masterplan niet tot verdere uitvoering 
leidt, kan de opsteller ervan geen rechten van schadevergoeding doen gelden.
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Open Oproep 26 juli 2013 - restauratiepremieregelgeving

Projecten binnen restauratiepremieregelgeving 

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

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

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

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

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

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

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

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

1°	kwalificaties:
	 a)	studiekwalificaties:	diploma’s	en	studiecertificaten	van	de	ontwerper(s)	en		 	
     eventuele onderaannemers;
	 b)	beroepskwalificaties:	opgave	van	het	aantal	jaar	relevante	beroepservaring	in	de		
     sector monumentenzorg;

2° relevante referenties betreffende restauraties, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar in 
binnen- of het buitenland, met inbegrip van de processen-verbaal van de opleveringen van de 
restauratiewerkzaamheden.  
Daartoe verstrekt de ontwerper de volgende gegevens:
 a) 1) beschrijving van het referentieproject;
     2) datum van oplevering;
     3) naam en adres van de opdrachtgever;
     4) beschrijving van de aanpak van het referentieproject (methodologie) met   
         vermelding van de wijze van controle van de uitvoering van het referentie-  
         project en van de gedeelten die desgevallend in onderaanneming werden   
         gegeven;
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Hoogstraten - Klein Seminarie
Volledige studieopdracht voor de renovatie, restauratie en reconversie van het voorgebouw van het Klein Seminarie in Hoogstraten.

Opdrachtgever  Katholiek onderwijs regio Hoogstraten

Ligging   Vrijheid 234, 2320 Hoogstraten

Budget   7.500.000 € excl. btw en erelonen

Timing   gefaseerd uit te voeren in functie van subsidieerbaarheid   
   door COE en Agion en werking van de school

Honorarium  minimaal 8% en maximaal 12% (inclusief alle supplementen 
   voor o.m. restauratie, stabiliteit, technieken, akoestiek,   
   veiligheidscoördinatie, EPB …)

Vergoeding  4.000 € excl. BTW per gegadigde - 3 gegadigden

Het Klein Seminarie te Hoogstraten is een schoolcampus voor kleuter- en lager onderwijs, 
secundair onderwijs en beschikt over een rijke traditie internaat.
De katholieke school werd in 1835 opgericht als Aartsbisschoppelijk College en werd in 1837 
omgevormd tot eerste afdeling van het Aartsbisschoppelijk Seminarie te Hoogstraten.
In 1934-1935 wordt de eeuwfeestkapel gebouwd, naar ontwerp van architect Frans Peeters, 
naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de school. In de periode 1939-1945 wordt 
ook de straatgevel vernieuwd: de zogenaamde voorbouw in art-decostijl naar ontwerp van 
Frans Peeters. De voorbouw is oorspronkelijk ontworpen als internaat gebouw waarbij 
alle opvoeders inwonende priesters waren met een klooster voor de zusters die diensten 
verleenden aan het internaat en de school. In oorsprong was de school enkel voor internen 
bestemd. Vanaf 1959 konden ook externen er terecht. In de eerste helft van de jaren tachtig 
werd een ouder gebouw van het internaat, uit 1905, volledig verbouwd en gerenoveerd waarna 
aan 150 internen ruime kamers konden worden aangeboden. Aansluitend werden een aantal 
slaapzalen in de voorbouw ook omgebouwd tot kamers voor internen. De maatschappelijke 
nood aan internaat echter verdween gedeeltelijk in de loop van de volgende jaren zodat er 
snel een overschot aan ruimte was in de voorbouw. 
Voor de lagere school en het secundair werden in de loop van de jaren zestig en zeventig 
nieuwe lokalen gebouwd achter de gebouwen voor internaat. De groei van de school en de 
nood aan steeds meer vaklokalen zorgde ervoor 
dat stilaan een steeds groter deel van de voorbouw door de school in beslag werd genomen.

Voorbouw en eeuwfeestkapel zijn sinds 2002 beschermd als monument en vormen een zeer 
markante stedelijke landmark op de Vrijheid, die beschermd is als landschap. Daarnaast zijn 
voorbouw en kapel als onderdeel van de campus Klein Seminarie ook opgenomen in de 
inventaris van het waardevol erfgoed.

De school ervaart de uitstraling van het gebouw ook in strijd met de eigenheid van haar 
onderwijs. De architectuur verwijst naar het onderwijsconcept van die tijd, waarbij de invloed 
van de maatschappij werd afgeschermd, terwijl het hedendaagse onderwijs jongeren wil 
opvoeden in de dagdagelijkse maatschappelijke realiteit. Die openheid moet voornamelijk 
voelbaar zijn bij het onthaal van de school.

De school wordt geconfronteerd met een aantal bouwfysische problemen op niveau van 
voorbouw en eeuwfeestkapel die om onderhoud en restauratie vragen. Er dient  een oplossing 
gevonden te worden voor de hedendaagse normen en standaarden (toegankelijkheid, 
brandpreventie, akoestiek…) en er moet ingegrepen worden op energieverbruik en verluchting. 
Om die redenen en om na te gaan of nieuwe noden (bijkomende klaslokalen, aangepaste en 
ruimere lerarenaccommodatie, openleercentrum, sanitair…) realiseerbaar zijn in de voorbouw 
en de eeuwfeestkapel, heeft de school in 2011 een masterplan laten opmaken.

Tijdens de Open Oproep zal er een schetsontwerp gevraagd worden op een deel van de 
volledige opdracht .

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