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OO4101
Kessel - vzw Zorggroep Zusters van Berlaar
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een visie voor een nieuwe
zorgbuurt en de nieuwbouw van een buurtzorghuis, een woonzorgcentrum en
een groepszorgwoning te Kessel.
OPDRACHTGEVER

vzw Zorggroep Zusters van Berlaar
PROJECTLEIDER

Tania Stalmans
LIGGING

Gasthuisstraat 10, 2560 Kessel
BOUWBUDGET EXCL. BTW EN ERELONEN

€15.500.000
HONORARIUM (EXCL. BTW)

·
·

Algemene ereloonvork: 8,71% - 10,52 % toegepast op het
totaal investeringsbedrag van het gebouw.
Omgevingsaanleg: 7% toegepast op het totaal
investeringsbedrag van het aandeel omgevingsaanleg
(€1.000.000 excl btw)

VERGOEDING

€15.000 (exc. btw) per kandidaat, 4 kandidaten
INBEGREPEN IN DE OPDRACHT EN HET ERELOON

afbraakwerken, omgevingsaanleg, vast meubilair, excl los
meubilair, werfcoördinatie en EPB
SELECTIECRITERIA

·
·
·

De algemene ontwerpmatige deskundigheid mbt de
projectopdracht
De vakbekwaamheid
De relevante ervaring

GUNNINGSCRITERIA

1. De kwaliteit van de concept- en visievorming en het
ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en
verwachtingen van de publieke opdrachtgever zoals ze
geformuleerd zijn in het bestek:
1.1. In een ruim maatschappelijk kader
1.2. Meer functioneel toegepast op de praktische eisen
van de gebruiker
2. De procesgerichtheid en procesbereidheid
3. De aanpak van duurzaamheid
4. De raming van de projectkost
5. Het honorarium
De gewichten van de criteria zijn respectievelijk als volgt:
4/3/2/2/1 Het gewicht van de subcriteria is 1.

Met de bouw van een volwaardige zorgbuurt wil de
vzw Zorggroep Zusters van Berlaar een nieuwe stap
zetten in de ondersteuning van de inwoners van Kessel
en omstreken, en dit op een volledig vernieuwde site
die centraal gelegen is in de landelijke dorpskern.
De bijzondere locatie, met uitzicht op de groene
vallei van de Lindekensbeek, biedt heel wat troeven,
maar stelt ook uitdagingen: de toegankelijkheid van
de zorgbuurt, de relatie met het dorp en met het
historische landschap, de relatie en de mogelijkheden
tot sociale integratie met de geplande nieuwbouw voor
de basisschool Goezo Kessel. Met deze geplande school
zal de zorgbuurt immers het valleigebied delen.
De Zorggroep heeft de ambitie, deze zorgbuurt tot een
volwaardig en geïntegreerd onderdeel van het dorp te
maken, en een duurzame omgeving te creëren waar
iedereen welkom is en graag vertoeft.

De zorgbuurt
De gehele zorgbuurt dient eerst op masterplan-niveau
te worden bekeken. Dit dient te resulteren in een
logische opbouw, waarbij de oude gebouwen in functie
kunnen blijven tijdens de bouwwerkzaamheden, met
aandacht voor de bereikbaarheid.
Doel is te komen tot een sterke landschappelijke
aanpak voor de gehele site, waarbij een kwalitatieve
groene verblijfsruimte de zorgbuurt, het dorp en
de open ruimte met elkaar verbindt. De gepaste
vervoersmodi dienen hier hun plek te krijgen.

Het buurtzorghuis: een lokaal
dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum
en kortverblijf onder één dak
Het buurtzorghuis vormt het kloppende hart
van de site: het verbindt de buurt en het nieuwe
zorgcentrum. Het omvat een lokaal dienstencentrum
met daarin een polyvalente zaal die multifunctioneel
en opsplitsbaar is en daardoor ook ter beschikking
staat van de Kesselse verenigingen en scholen. Door er
informatieve en recreatieve activiteiten aan te bieden
(gastsprekers, hobbyclub, computerlessen …) én een
buurtrestaurant in te richten, wil men hier vooral een
warme ontmoetingsplaats scheppen voor ouderen uit
de buurt.
Ook thuiswonende 65-plussers die van dergelijke
activiteiten willen genieten maar daarvoor meer
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nood hebben aan ondersteuning, moeten hier terecht
kunnen. Het dagverzorgingscentrum zorgt in zijn
twee leefgroepen van telkens tien personen voor een
aangepast programma, met extra tijd en ruimte voor
zorgmomenten.
Is er voor een kortere periode toch nood aan een
volwaardig verblijf, dan bieden de 13 kamers voor
kortverblijf een uitkomst. Ook de thuisverpleging krijgt
een stekje binnen dit geheel.

Het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Jozef
Wanneer het niet meer lukt om nog langer zelfstandig
thuis te wonen, kan er steeds worden gekozen voor
permanent verblijf in het woonzorgcentrum Sint-Jozef.
Dit is georganiseerd in woongroepen van telkens 8 à
12 bewoners. Twee of meer woongroepen worden aan
elkaar gekoppeld in functie van organisatie en logistiek.
De +/- 80 woonzorgkamers hebben elk een oppervlakte
van ongeveer 27 m2 netto.
Daarnaast wil de opdrachtgever ook 8 à 12 zorgflats
van zo’n 50 m2 voorzien. De flats vormen samen
een ‘groepswoning’ en grenzen alle aan een
gemeenschappelijke leefruimte en keuken. Hier wil men
een bredere doelgroep aanspreken, bijvoorbeeld ook

mensen met een chronische zorgvraag.
Een breder aanbod (zowel binnen het residentiële
gedeelte als daarbuiten) zorgt ook voor meer bezoek.
Hiervoor moet er voldoende parkeergelegenheid
worden voorzien.
Aangezien de keuken niet enkel instaat voor
de bereiding van de maaltijden voor het
woonzorgcentrum zelf, maar ook het buurtrestaurant,
het dagverzorgingscentrum én de campus in Nijlen
moet kunnen bedienen, is een grote centrale keuken
met een capaciteit van zo’n 500 maaltijden per dag
een must.
De nieuwe site (93 woongelegenheden + 13
kortverblijfkamers + lokaal dienstencentrum + centrum
voor dagverzorging met 20 plaatsen en thuisverpleging)
staat in verbinding met de 16 bestaande
assistentiewoningen in Huize Biddeloo.
Voor dit alles wenst de Zorggroep een functioneel,
flexibel en financieel haalbaar ruimtelijk concept, dat
toelaat op een kostenefficiënte manier te werken,
zodat de inwoners van Kessel tegen een betaalbare
dagprijs kunnen blijven genieten van al het moois dat
hun vertrouwde omgeving te bieden heeft.
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OO4102
GENT - Universiteit Gent
Volledige studieopdracht voor de renovatie en herbestemming van Technicum 4 voor
onderzoeks- en atelierwerking van de vakgroepen Architectuur en Stedenbouw, en
Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (gebouw en omgeving)

OPDRACHTGEVER

Universiteit Gent
PROJECTLEIDER

Raf Van Den Berghe
LIGGING

Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent
BERAAMD BOUWBUFGET (EXCL BTW EN ERELONEN)

€ 11.900.000
HONORARIUM (BEDRAGEN EXCL. BTW)

Algemene ereloonvork : 10 % - 12 %
INBEGREPEN IN DE OPDRACHT EN HET ERELOON

·
·
·
·
·
·
·
·
·

De volledige coördinatie van de studies en de uitvoering
(werfcoördinatie)
De opmaak van het bouwhistorisch onderzoek en de
inventaris van het bouwkundig erfgoed
Het architecturaal ontwerp, incl. binneninrichting en
vast meubilair
Studie van de inrichting van de buitenruimte en de
groenaanleg, incl. ontsluiting
Toegankelijkheidsstudie
De stabiliteitsstudie
Akoestische studies
De studie van de technieken
De EPB-verslaggeving

VERGOEDING (EXCL. BTW)

€30.000 per kandidaat (uitgezonderd de kandidaat die
de uiteindelijke studieopdracht toegewezen krijgt), 5
kandidaten
SELECTIECRITERIA

·

De algemene ontwerpmatige deskundigheid met
betrekking tot de specifieke projectopdracht.
· Vakbekwaamheid - De relevante studie- en
beroepskwalificaties.
· Relevante ervaring.
Er wordt een multidisciplinair team gezocht dat een
creatieve herbestemmings-aanpak met een sterke renovatieaanpak verenigt, rekening houdend met de omvang van
het project en de beheersing van de bouwkosten. Het team
moet ervaring met bouwkundig erfgoed en gerealiseerde
referenties inzake renovatie en herbestemming kunnen
voorleggen.

GUNNINGSCRITERIA

1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en het
ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities
en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze
geformuleerd zijn in het bestek:
· in een ruim maatschappelijk kader
· meer functioneel toegepast op de praktische eisen
van de gebruiker
· - in relatie tot de architectuur van het oorspronkelijke
gebouw
· visie en aanpak betreffende het energie- en
duurzaamheidsvraagstuk
2. de procesgerichtheid en procesbereidheid met inbegrip
van:
· de globale aanpak
· de samenstelling en deskundigheid van het
ontwerpteam
· de kostenbeheersing qua honorarium
· de beheersing van de projectkost
· de realisatietermijn
3. het honorarium, met vermelding van welke diensten
geleverd worden voor het voorgestelde honorarium.
De gewichten van de criteria zijn respectievelijk als volgt:
60/25/15

De Universiteit Gent omvat 11 faculteiten en 86
vakgroepen die samen meer dan 200 opleidingen
aanbieden. Dat gebeurt op meerdere campussen in
het centrum en in de rand van Gent, maar ook in
Kortrijk en Zuid-Korea. In een groot stadsblok tussen de
Sint-Pietersnieuwstraat en de Muinkschelde, en tussen
Kunstencentrum Vooruit en de Sint-Pietersabdij, bevindt
zich een belangrijke concentratie van universitaire
infrastructuur met onder meer het rectoraat, het
Universiteitsforum (Ufo), en de gebouwen van de
faculteit Economie en Bedrijfskunde. De site overbrugt
een belangrijk hoogteverschil van 16 meter tussen de
Sint-Pietersnieuwstraat en de Scheldekaai. Het hart
ervan wordt gevormd door het Technicumcomplex:
een cluster van vijf laboratoriumgebouwen voor de
Faculteit Toegepaste Wetenschappen, die in de jaren
1930 van de vorige eeuw werden ontworpen door
professoren Jean-Norbert Cloquet en Gustave Magnel.
Nadat andere gebouwen al nieuwe universitaire
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functies kregen, wil de universiteit nu ook Technicum
Blok 4, het voormalige Laboratorium voor Machines en
Machinebouw, renoveren en ombouwen.
Technicum 4 is een beeldbepalend gebouw langs
de Schelde-oever, met een maat van 22 traveeën
en vijf bouwlagen. De bovenste drie daarvan zijn
kantoorvloeren, die aan de oostzijde uitkijken op de
Schelde, en aan de andere kant in de grote machinehal
van het labogebouw. De staalskeletstructuur is in deze
hal onmiddellijk zichtbaar. De destijds vernieuwende
constructiewijze is een belangrijk erfgoedaspect van
het gebouw, dat in de inventaris van het onroerend
erfgoed is opgenomen. Sheddaken zorgen voor
gelijkmatig noorderlicht. De kopse gevels hebben grote
poorten voor de logistieke flow van het laboratorium.
Buisleuningen, geglazuurde tegels en andere details
geven het interieur een eigen karakter.
De universiteit zoekt een ontwerpteam dat in nauwe
samenwerking met de universiteit de renovatie en
herbestemming van Technicum 4 vorm kan geven. Ze
heeft daarbij als eerste ambitie om er een innovatief
voorbeeldproject van te maken, dat valorisatie van dit
moderne erfgoed paart aan een integrale benadering
van duurzaamheid: ontharding, maximaal hergebruik,
aandacht voor circulair bouwen, een energetische
renovatie van de gebouwhuid en technische
uitrusting met het oog op energieneutraliteit. Men
wenst een robuust ontwerp dat in de toekomst ook
ander gebruik mogelijk maakt, en dat tot duurzame
mobiliteit en gebruik aanzet.
Het gerenoveerde gebouw moet het functioneren

en de beleving van de campus langs de Schelde ook
versterken, onder meer door de organisatie van
toegangen voor personeel, studenten en bezoekers, te
voet en per fiets. De Scheldekaai en een kerkwegel over
de site bieden bijzondere mogelijkheden, net als het
nabije Studentenplein hogerop, dat vandaag tussen het
Ufo en studentenrestaurant De Brug wordt aangelegd.
Technicum 4 moet een gebouw in de stad zijn, en
moet het functioneren van de campus als deel van
de stad versterken, en in verbinding staan met tal van
nabije universitaire en culturele voorzieningen.
Het gebouw dat nu al de vakgroep Kunst-, Muzieken Theaterwetenschappen huisvest, moet ook een
nieuwe thuisbasis worden voor de opleiding burgerlijk
ingenieur-architect. Werkplekken voor het personeel
van de vakgroepen Architectuur en Stedenbouw,
en Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen,
moeten aanzetten tot kruisbestuiving tussen de
onderzoeksgroepen, en tot interactie tussen onderzoek
en onderwijs. De architectuuropleiding wil er ook een
geschakeerd atelierlandschap in gebruik nemen, met
een mix van atelier-, overleg- en presentatieplekken,
en technische workshopruimtes voor haar 600-tal
studenten. Het gebouw moet uitgerust zijn om tal
van specifieke activiteiten mogelijk te maken, maar
ook interessante marges laten voor experimenteel
gebruik eigen aan de opleidingen, en aan universitair
onderwijs en onderzoek in ontwikkeling. Het moet
als hedendaags architectuurproject overtuigen door
zijn conceptuele, formele, ruimtelijke en technische
kwaliteiten.

OO4102 Gent / Technicum
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OO4103
ZWEVEGEM - Kappaertsite
Volledige studie- en architectuuropdracht voor de nieuwbouw en renovatie van
schoolgebouwen voor buitengewoon lager onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en
vakantiewerking op de Kappaertsite te Zwevegem

OPDRACHTGEVER

Gemeentebestuur Zwevegem
PROJECTLEIDER

Technische en beroepsbekwaamheid
Vervolgens wordt de technische en beroepsbekwaamheid aan
de hand van onderstaande selectiecriteria getoetst:

Annelies Steen

·

LIGGING

·
·

Stedestraat 39, 8550 Zwevegem

De algemene ontwerpmatige deskundigheid met
betrekking tot de specifieke projectopdracht.
Vakbekwaamheid.
Relevante ervaring.

BUDGET

GUNNINGSCRITERIA

9.285.000 incl. studies, uitvoering werken, erelonen, btw,
omgevingsaanleg, onvoorziene kosten

INBEGREPEN IN DE OPDRACHT

1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en het
ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en
verwachtingen van de publieke opdrachtgever, zoals ze
geformuleerd zijn in het bestek:
1.1. in een ruim maatschappelijk kader
1.2. meer functioneel toegepast op de praktische eisen
van de gebruiker
2. de projectkost inclusief de studiekost en kostenbeheersing
3. de aanpak van duurzaamheid
4. de procesgerichtheid, procesbereidheid en visie op de
werfopvolging
5. de realisatietermijn

·
·

De gewichten volgens hoger gegeven opsomming van de
criteria zijn: 3/3/2/1/1

HONORARIUM

10% voor architectuur/stabiliteit/technieken en 6% voor
omgevingsaanleg
VERGOEDING

€12.500 per kandidaat (excl. btw), 3 kandidaten

·
·
·
·
·
·
·

Mastervisie op de site
Architectuur (incl. omgevingsvergunning,
aanbestedingsdossier, werfcoördinatie, kwaliteitsbewaking
en studiebezoeken)
Interieur – eerste uitrusting, waaronder vast meubilair
Stabiliteit
Technieken
Studie van de akoestiek
Veiligheidscoördinatie
EPB
Aanleg buitenruimte en omgevingsaanleg (apart
ereloonpercentage)

Zwevegem is een energieke gemeente met open dorpen.
Het welbevinden van kinderen en jongeren is de
ultieme barometer voor een gezonde woonomgeving,
een democratische gemeenschap en een goed bestuur.
In Zwevegem vormt kindvriendelijkheid dan ook een
rode draad in het beleid.

SELECTIECRITERIA

Centraal in Zwevegem ligt de Kappaertsite, naast
het kanaal Bossuit-Kortrijk. Hier wenst het lokaal
bestuur een creatieve onderwijs- en vrijetijdscampus
te realiseren, waar onderwijs, kunstonderwijs en
vakantiewerking elkaar versterken. Kinderen en
jongeren staan hier centraal. We nodigen hen
uit om deel te nemen aan creatieve, culturele en
vrijetijdsactiviteiten, en helpen hen de competenties
van de 21ste eeuw te verwerven.

Geschiktheid om beroepsactiviteit uit te oefenen.

De verschillende partners in dit project zijn:

Voor architectuuropdrachten moeten de kandidaten de
inschrijving op de lijst van de beroepsorde van architecten
(of een gelijkaardige beroepsvereniging in de Europese Unie)
aantonen.

· de school voor buitengewoon lager onderwijs De
Klim-Op, met basisaanbod en type 9 (autisme).
De Klim-Op telt vandaag 116 leerlingen en kan
toekomstgericht uitbreiden naar 165 leerlingen

NIET INBEGREPEN IN DE OPDRACHT

·
·
·
·
·

Participatie
Communicatie
Los meubilair
Opmetingsplannen
Archeologisch onderzoek indien van toepassing
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· het deeltijds kunstonderwijs, met ongeveer 900
leerlingen, grotendeels kinderen en jongeren
die naschools les volgen, maar ook een 120-tal
volwassenen in de namiddag en ’s avonds
· de gemeentelijke vakantiewerking, die men
wenst te centraliseren op één locatie. Tijdens
de schoolvakanties nemen gelijktijdig 250 tot
300 kinderen en jongeren hieraan deel. Op
woensdagnamiddag wordt een groep van gemiddeld
75 kinderen en jongeren opgevangen.
De opdracht bestaat in de opmaak van een
ontwikkelingsvisie voor de campus, en de realisatie van
een eerste fase. Deze eerste fase omvat het ontwerp
en de realisatie van een nieuw gebouw, alsook de
renovatie van twee bestaande gebouwen en een
gedeelte van de omgevingsaanleg.
Een belangrijke uitdaging bij dit project is het
verzoenen van de eisen van de verschillende betrokken
partijen. Het bestuur heeft namelijk de ambitie om in
te zetten op maximaal gedeeld gebruik. Ontwerpers
worden gevraagd om de gebouwen en lokalen
polyvalent in te richten, zodat deze door meerdere
partijen kunnen worden gebruikt. Duurzaamheid
van de gekozen materialen en technieken is een
aandachtspunt. Het project op de Kappaertsite wordt
deels gerealiseerd met AGION-subsidies. De ontwerpers
dienen bijgevolg ook rekening te houden met de
subsidiabele bouwkost.
Bij de reconversie van de scholencampus Kappaert
is een slimme herinrichting van het openbaar
domein in deze omgeving van groot belang. Aan de
ontwerpers wordt gevraagd om de noodzakelijke
basisaanleg te realiseren (paden en toegangen, grasen speelzones, fietsenstalling). Deze moet passen
binnen de toekomstvisie van het bestuur, waarbij de
doorwaadbaarheid van de site voor trage gebruikers

en de koppeling aan een frisse, multifunctionele
parkomgeving essentieel zijn. Een combinatie van
geschakelde, aparte plekken moet ruimte bieden
aan divers gebruik door verschillende groepen, zowel
interne gebruikers als de brede bevolking. Denk hierbij
aan schoolgaande jeugd, spelende buurtkinderen,
(wachtende) ouders, een buurtfeest, natuurbeleving,
rustplekken,… Verharding wordt functioneel toegepast
en minimaal gehouden. Met dit alles willen we
een duidelijk, veilig, groen en aangenaam kader
ontwikkelen rond deze campus.
De locatie is vlot bereikbaar voor de brede groep
gebruikers. Op vlak van mobiliteit willen we een
verkeersluwe schoolomgeving realiseren met prioriteit
voor de zwakke weggebruiker. Ook een verbinding voor
fietsers wordt gecreëerd tussen Deerlijk en het centrum
van Zwevegem, en een veilige wandel-fietsverbinding
tussen wijk Kappaert/Stedestraat, de campus en
Zwevegem centrum over het kanaal Bossuit-Kortrijk.
Aanverwante projecten
· De volgende projecten maken geen deel uit van de
opdracht, maar zijn er wel mee verbonden:
· OC De Brug: na de ingebruikname van de nieuwe
campus, zal de volwassenenafdeling beeld van
het deeltijds kunstonderwijs hier minstens
enkele jaren verder les volgen. Op deze locatie
zijn renovatiewerken noodzakelijk in functie van
bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Op langere
termijn is het mogelijk dat de volwassenenafdeling
beeld verhuist naar de Kappaertsite, in de gebouwen
die momenteel door Rhizo worden gebruikt.
Sint-Jozef-Werkmankerk: deze kerk op de
Kappaertsite wordt ontwijd en zal gebruikt worden
als ontmoetingsplek voor verenigingen. Occasioneel
gebruik van deze kerk is ook mogelijk voor de
verschillende partners op de Kappaertsite.

OO4103 Zwevegem / Kappaertsite
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OO4104
GENK - School Sledderlo
Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een school met sporthal te
Sledderlo

OPDRACHTGEVER

vzw Katholiek Basisonderwijs Sledderlo Genk
PROJECTLEIDER

Gilbert Beckers
LIGGING

Wintergroenstraat zn., 3600 Genk
BUDGET (EXCL. BTW EN ERELONEN)

€ 5.600.000
HONORARIUM (EXCL BTW)

Globale ereloonvork van minimum 9% en maximum 11%,
berekend op het totale investeringbedrag
VERGOEDING (EXCL. BTW)

€7.500 per kandidaat, 4 kandidaten
INBEGREPEN IN DE OPDRACHT

architectuur, stabiliteit en technieken
SELECTIECRITERIA

·
·
·

de algemene ontwerpmatige deskundigheid met
betrekking tot de projectopdracht
de vakbekwaamheid
de relevante ervaring

GUNNINGSCRITERIA

1. De kwaliteit van de concept en visievorming en het
ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en
verwachtingen van de publieke opdrachtgever zoals ze
geformuleerd zijn in het opdrachtdocument:
1.1. In een ruim maatschappelijk kader (oa. Afstemming
doelstemmingen masterplan LO2020 en ambities
school en stad).
1.2. Meer functioneel toegepast op de praktische eisen
van de gebruiker.
2. De projectkost inclusief de studiekost en het realisme van
het concept binnen de financiële norm scholenbouw
3. De aanpak van duurzaamheid
4. De procesgerichtheid en procesbereidheid
De gewichten van de criteria zijn respectievelijk als volgt: 4 /
3 / 2 / 1, subcriteria hebben hetzelfde gewicht

Sinds 2007 werkt Stad Genk samen met verschillende
partners aan ‘Masterplan LO2020’, een globale visie
voor de herontwikkeling van ‘Groot-Sledderlo’, waar
de woonwijk Nieuw-Sledderlo deel van uitmaakt.
‘Masterplan LO2020’ heeft tot doel een aantal projecten
die op stapel staan te kaderen in een overkoepelende
visie, die tegelijk een antwoord biedt op de sociale
knelpunten die zich geconcentreerd voordoen in de wijk.
De nieuwbouw voor school en sport in Sledderlo is een
van de deelprojecten binnen het masterplan.
Enerzijds is er de nood aan een nieuwe locatie en
dus nieuwbouw voor VBS Mickey Mouse/De Sleutel.
De school is gelegen in de woonwijk Nieuw-Sledderlo.
De klaslokalen van de lagere school zijn tijdelijk
ondergebracht in hob units na een noodgedwongen
verhuizing in 2007, naar aanleiding van de
luchtverontreiniging veroorzaakt door het nabijgelegen
industrieterrein Genk-Zuid.
Daarnaast stelt de Stad vast dat in het stadsdeel
Genk-Zuid, waar Sledderlo deel van uitmaakt, nood is
aan overdekte sportinfrastructuur.
Er werd daarom beslist om samen te investeren in een
nieuwbouw voor school en sport, waarbij Stad Genk
financieel ondersteunt om de turnzaal op te waarderen
tot een volwaardige sportzaal, die ook naschools kan
worden gebruikt.
Voor de nieuwbouw werd een ruime zone afgebakend
waarbinnen het ontwerp ingeplant kan worden.
De nieuwbouw zal worden gerealiseerd op een unieke
locatie, gelegen aan de rand van een bospark op
de grens tussen verschillende deelwijken langs een
nieuwe toegangsweg. Hierbij is het de ambitie om de
nieuwbouw op een goede manier te integreren in de
groene omgeving. De ligging aan de ‘ingang’ van NieuwSledderlo biedt kansen om ook een nieuw gezicht te
geven aan de wijk.
Ook inhoudelijk wil de school deze integratie in
het groen waar maken en inzetten als troef voor
het ontwikkelen van een nieuwe identiteit. Met de
nieuwbouw wil de school zich profileren als een
hedendaagse buitenschool met veel aandacht voor
beweging en natuur, en zo de aantrekkelijkheid van de
school verhogen voor een divers doelpubliek.
Slimme architectuur moet gedeeld gebruik (van zowel
binnen- als buitenruimtes) faciliteren en leiden tot een
geïntegreerd geheel van school en sport, waarbij beide
functies duidelijk herkenbaar en goed toegankelijk zijn,
zowel voor wijkbewoners als voor sporters uit de nabije
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omgeving.
Als buurtschool hecht Mickey Mouse/De Sleutel
bovendien veel belang aan een warme uitstraling.

het gebouw toelaten om vlot in te spelen op nieuwe
tendensen, zoals een wijzigend leerlingenaantal,
intensivering van gedeeld gebruik enzovoort.

De opdrachtgevers zijn op zoek naar een
toekomstbestendig en flexibel ontwerp, dat
mogelijkheden biedt voor interactieve werkvormen,
het groter of kleiner maken van lokalen in functie van
lesgeven, overleg en vergaderingen,… Daarnaast moet

De school zal optreden als opdrachtgever van dit
bouwproject. De stad Genk zal een toelage geven aan de
school voor de realisatie van een volwaardige sporthal
en zal betrokken worden bij de belangrijke beslissingen.
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OO4105
ANTWERPEN - Stuivenbergsite
Volledige studieopdracht voor de herbestemming van de Stuivenbergsite
te Antwerpen: opmaak van een stedenbouwkundig inrichtingsplan,
landschapsontwerp en architectuur

OPDRACHTGEVER

AG Vespa, autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en
stadsprojecten Antwerpen
PROJECTLEIDER

Niki van Turenhout
LIGGING

Bouwblok omgeven door de Lange Beeldekensstraat,
Pothoekstraat, Boerhavestraat en Pesthovenstraat
BUDGET

1. Publieke ruimte
1.1. Vast:
1.071.429 € (excl. btw / excl. ereloon) voor de
realisatie van 20.000m2 publieke tuinen, het hekwerk
en optioneel plein(en), uit te voeren in fasen. Noot:
afhankelijk van de definitieve plaats van het hekwerk
wordt beslist of de pleinen bij de tuinen dan wel bij
de straat horen qua uitvoering.
1.2. Voorwaardelijk:
2.360.000€ (excl. BTW / excl. ereloon) voor de
heraanleg van de 3 straten en optioneel pleinen
(16.300m2), exclusief vernieuwen van de riolering en
de verlichting
2. Architectuur:
2.1. Vast:
· 3.073.929 € (excl. btw / excl. ereloon)
· 1.915m2 gebouwd programma (bruto-oppervlakte)
2.2. Voorwaardelijk:
· 36.211.786 € (excl. btw / excl. ereloon)
· +/-25.000 - 27.000m2 (bruto-oppervlakte)
HONORARIUM

1. Inrichtingsplan: forfait: 30.000€ - 50.000€ (excl. btw)
2. Publieke ruimte:
2.1. Vast:
· De erelonenpercentages worden toegepast volgens
de barema’s zoals die zijn opgesteld door KVIVFABI (Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging):
ereloonbarema I, klasse 2 (Infrastructuur
geheelopdrachten - met oog voor het esthetische)
voor het ontwerpgedeelte tot en met het
schetsontwerp voor de totale site en dit op totaal
geraamd uitvoeringsbudget van 3.431.429 € (excl.
btw) : 7,53% – 7,71%
· Ereloonpercentage volgens bovengenoemde KVIV
norm vanaf schetsontwerp tot uitvoering voor het
vast gedeelte (tuinen, hekwerk, optioneel pleinen):
en dit op het geraamd bedrag van 1.071.429 €

(excl. Btw), indien nodig bij te stellen op raming na
schetsontwerp: 8,84 % - 9,15%
2.2. Voorwaardelijk:
· De erelonenpercentages worden toegepast volgens
de barema’s zoals die zijn opgesteld door KVIVFABI (Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging):
ereloonbarema I, klasse 2 (Infrastructuur
geheelopdrachten - a. Wegenwerken – gemeentelijke
straten in woongebieden en voetgangerszones
met oog voor het esthetische) en dit op het totaal
geraamd budget van 2.360.000 € (excl. btw) voor
het voorwaardelijk gedeelte (3 straten, optioneel
pleinen), indien nodig bij te stellen op raming na
schetsontwerp 7,93% - 8,6%
3. Architectuur:
3.1. Vast:
· ereloonvork 8,5% - 10% (incl. stabiliteit en technieken
/ excl. btw)
3.2. Voorwaardelijk:
· ereloonvork 7% - 10% (incl. stabiliteit en technieken /
excl. btw)
INBEGREPEN IN DE OPDRACHT/ERELOON

·
·
·
·
·

Werfcoördinatie
EPB,
interieur, vast en los meubilair…,
landschapsarchitectuur (publieke tuinen, straten en
pleinen),
restauratie

NIET INBEGREPEN IN DE OPDRACHT/ERELOON

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

opmetingsplannen
communicatie
participatie
archeologisch onderzoek
bouwhistorisch onderzoek
bomeninventaris en bomentoets
financiële haalbaarheidstabel om het totaalproject
vastgoedkundig te monitoren
een sketchupmodel om de voorwaarden van RUP 2060
naar V/T en BVO te monitoren
sloopopvolgingsplan en asbestinventaris
voorbereidende studie technieken i.f.v. afkoppeling op
bestaande stoomcentrale
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VERGOEDING

10.000 € (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten
SELECTIECRITERIA

Aan de hand van het ingediende kandidaatsdossier worden
volgende uitsluitingsgronden onderzocht:
· Geschiktheid om beroepsactiviteit uit te oefenen:
Voor architectuuropdrachten moeten de kandidaten
de inschrijving op de lijst van de beroepsorde van
architecten (of een gelijkaardige beroepsvereniging in de
Europese Unie) aantonen.
Vervolgens wordt de technische en beroepsbekwaamheid
aan de hand van onderstaande selectiecriteria getoetst aan
de ambities van de opdrachtgever:
· De algemene ontwerpmatige deskundigheid met
betrekking tot de specifieke projectopdracht.
· Vakbekwaamheid
· Relevante ervaring
Met het oog op een langdurig engagement in een complexe
opgave wordt een bereikbaar multidisciplinair team gezocht
dat zowel een zeer creatieve aanpak als een sterke renovatieaanpak verzekert in antwoord op de onderzoeksvragen,
en dit rekening houdend met de omvang van het project
en de beheersing van de bouwkosten. Het is daarbij
cruciaal dat architectuur en buitenruimte (openbaar én
privé) op elkaar zijn afgestemd. We zoeken dus een team
dat bestaat uit architecten met expertise in restauratie
en landschapsarchitecten met referenties in de sfeer van
herbestemming, erfgoedzorg, tuin- en landschapsontwerp en
het ontwerp van straten en pleinen.

GUNNINGSCRITERIA

Aan de hand van de ingediende offertes worden
volgende gunningscriteria (in volgorde van afnemend
belang) onderzocht en getoetst aan de ambities van de
opdrachtgever:
1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en het
ontwerpend onderzoek voor het gebouw en de publieke
ruimte in het licht van de ambities en verwachtingen van
de publieke opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in
de projectdefinitie:
1.1. in een ruim maatschappelijk kader, meer specifiek
in de context van deze kansarme en multiculturele
buurt
1.2. wisselwerking tussen architectuur en de publieke
tuinen en pleinen
1.3. in relatie tot het erfgoed
1.4. meer functioneel toegepast op de praktische eisen
van de gebruiker
2. visie op de fasering
3. procesgerichtheid en procesbereidheid
4. economisch verantwoorde verwezenlijking
Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt
vastgesteld: 6/2/1/1. Het gewicht van de subcriteria is gelijk

De Stuivenbergsite is gelegen in de dense, kansarme
wijk Antwerpen Noord en beslaat een volledig
bouwblok. De bouw van het Stuivenberggasthuis
gebeurde onder impuls van burgemeester Leopold
de Wael, omdat het oude Elisabethgasthuis
ontoereikend was geworden voor de groeiende
bevolking. Het ontwerp is het resultaat van een
internationale architectuurwedstrijd uit 1872-1873,
waarvoor architect François Baeckelmans een volstrekt
uniek concept indiende, geïnspireerd op het Parijse
Hôpital Lariboisière. Na onenigheid over gevraagde
aanpassingen trok hij zich als architect terug en werd
het ontwerp gewijzigd uitgevoerd in 1877-1884 door
de architecten Jules Bilmeyer en Joseph Van Riel .
Uit respect voor hun leermeester hielden zij daarbij
vast aan het radiale concept met de acht ronde
ziekenzalen en symmetrische opbouw voor de strikte
scheiding van mannen en vrouwen.
Eind 2022 zal het huidige ziekenhuis (ZNA) de site
verlaten, met uitzondering van het psychiatrisch
ziekenhuis. Hierbij komt de historische figuur vrij.
Doel is om van de Stuivenbergsite een
integraal strategisch, duurzaam en groen
stadsvernieuwingsproject te maken. De ambitie hierin
is tweeledig:
· enerzijds moet de kwalitatieve renovatie en
herbestemming van de unieke 19de-eeuwse
ziekenhuisgebouwen een verzamelgebouw maken
met verschillende bestemmingen
· anderzijds moet het creëren van grote publieke
tuinen en pleinen de omwonenden ademruimte
bieden in de dicht bebouwde omgeving.
De totale site wil een hefboom zijn voor
het verbeteren van de woon-, leef-, zorg- en
welzijnskwaliteit van buurt en wijk.
De opdracht omvat de volgende deelopdrachten:
1. de studieopdracht voor de opmaak van het
stedenbouwkundig inrichtingsplan van de
Stuivenbergsite als verdere uitwerking van de
herbestemmingsvisie.
2. de studieopdracht voor het landschapsontwerp
van de publieke tuinen rond het monumentale
complex en het ontwerp van aanpalende pleinen
en straten.
3. de volledige studieopdracht architectuur voor de
1ste fase ‘sloop’ en 2de fase ‘noord’: herbestemming
tot publieke functies en herstel casco buitenschil.
4. voorwaardelijk: de studieopdrachten architectuur
voor de 3de fase ‘midden’ (herbestemming tot
woningen en herstel casco buitenschil), de 4de fase
‘zuid’ (herbestemming tot (sociaal)economische
cluster en herstel casco buitenschil) en de 5de fase
‘nieuwbouw’.
Het stedenbouwkundig inrichtingsplan omvat de
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volledige site en toont een integrale visie en strategie
voor een kwalitatieve ontwikkeling. Het moet een
doordacht stedenbouwkundig, architecturaal en
landschappelijk antwoord geven op de troeven, noden,
opportuniteiten en knelpunten van de site en de
ambities van het programma. Het is de synthese van
het landschappelijk en architecturaal ontwerp en dient
als monitoring voor de voorwaarden van het RUP
‘2060’:
· Minstens 50% bruto vloeroppervlakte (BVO) huisvest
een maatschappelijke functie:
· het inrichtingsplan bepaalt de
herbestemmingsstrategie binnen een doordachte
fasering van verdere ontwikkeling en uitvoering.
· Minimum 60% van de footprint wordt ingericht als
open, groene ruimte:
· het inrichtingsplan toont finale keuzes voor
afbraak, inplanting en volumestudie van eventuele
nieuwbouwvolumes en beantwoordt aan de
voorwaarden inzake toegankelijkheid, circulatie,
parkeernorm, adressering en brandveiligheid.
Het landschapsontwerp omvat zowel de publieke
tuinen rondom het gebouwencomplex als drie
aanpalende straten en pleinen. Omwille van de
onderlinge samenhang wordt gestreefd naar één
totaalontwerp.
De groene, weelderige tuinen worden publiek
toegankelijk tot zonsondergang en afgesloten door
het bestaande 19de-eeuwse hekwerk aan te vullen met
nieuw hekwerk. Door het hekwerk te herpositioneren
worden publieke pleinen gecreëerd die wel 24u/24u
toegankelijk zijn.
Drie aanpalende straten worden mee ontworpen: de
Pesthofstraat als tuinstraat, De Lange Beeldekensstraat
met een waardig voorplein en de Boerhaavestraat
met connectie naar het plein Schoolplak. De
Pothoekstraat is enkel betrokken in verband met de
potentiële metrotoegang Schijnpoort en de inrit naar
ondergronds parkeren.
De publieke tuinen en pleinen worden zowel in
tijdelijke als definitieve vorm uitgetekend in functie van
gefaseerde uitvoering.

de hedendaagse wetgeving en comforteisen, de
relatie met de buitenruimte en de betaalbaarheid
van het project. Verwacht wordt dat de programma’s
creatief geïntegreerd worden in de historische
panden (met functionele relaties onderling) en de
aangrenzende buitenruimtes. Gekende invullingen
en gemeenschappelijke delen worden gebruiksklaar
uitgewerkt, overige gebouwdelen worden casco
afgewerkt.
De sloopwerken herstellen de monumentale waarde
van de historische figuur. Hierbij worden ook de
‘littekens’ in de gebouwschil na de sloopwerken
aangepakt. Nieuwe ingrepen voor ontsluiting,
toegankelijkheid en brandveiligheid en de verschillende
bestemmingen gebeuren bewust met respect
voor de erfgoedwaarde, en met het oog op een
samenhangende hedendaagse bouwcampagne.
Voor de interne ontsluiting zal de centrale
ziekenhuisgang tot een ‘rue intérieure’ worden
omgevormd, die een slimme oriëntatie en way-finding
vereist.
Het architectuurplan bepaalt de beeldkwaliteit van de
herbestemming, de omgang met de bouwhistoriek,
de integratie van een divers programma en bepaalt
de architecturale beeldkwaliteitsrichtlijnen voor de
mogelijke nieuwbouw en renovatie van gebouwdelen.
Er wordt van het team een zekere pragmatiek gevraagd
om creatief om te springen met het beschikbare
bouwbudget. Hierdoor kan ‘functie’ mogelijk
doorwegen op ‘vorm en beeld’. Affiniteit met de
sociale realiteit van de omgeving en het project is een
pluspunt.
In afwachting van budget en definitieve bestemming
zullen sommige delen van tuinen en gebouwen tijdelijk
worden ingericht. Flexibiliteit in het omgaan met deze
tussentijd is een belangrijke kwaliteit.
Er wordt in dit project heel wat gesloopt. Duurzaam
omgaan met sloop en circulair materiaalgebruik
moet het team ook genegen zijn. Daarnaast is een
zekere expertise inzake technieken vereist die sloop,
afkoppeling van technieken en de mogelijke aansluiting
op het warmtenet kan integreren in het geheel.

In het architectuurontwerp wordt een evenwicht
gezocht tussen de erfgoedwaarde van de gebouwen,
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OO4106
KORTRIJK - Magdalenazwembad
Volledige studieopdracht voor de herontwikkeling van het
Magdalenazwembad te Kortrijk
Project binnen het Onroerenderfgoedbesluit, houd rekening met de specifieke selectiecriteria (en de
inhoud van het portfolio).
OPDRACHTGEVER

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen
PROJECTLEIDER

Dieter Dobbelaere
LIGGING

erfgoedproject moeten aantonen aan de hand van
minstens de elementen uit artikel 11.5.2. van het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 met betrekking tot
kwaliteit:
1° bij de aanstelling van ontwerpers en uitvoerders
wordt minstens rekening gehouden met de volgende
elementen:

Sint-Martenslatemlaan 1, 8500 Kortrijk
BUDGET (EXCL. BTW EN ERELONEN)

€3.840.000
HONORARIUM (EXCL. BTW)

Algemene ereloonvork : 10% - 12%
VERGOEDING

€10.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten
INBEGREPEN IN DE OPDRACHT EN HET ERELOON

·
·
·
·
·

architectuur
restauratie (op basis van het herbestemmingsonderzoek)
stabiliteit
EPB en verslaggeving
binneninrichting (vast meubilair)

NIET INBEGREPEN IN DE OPDRACHT EN HET ERELOON

·
·
·
·
·
·
·

los meubilair
veiligheidscoördinatie
omgevingsaanleg
akoestiek
speciale technieken
asbestsanering
inrichting restaurant en industriële keuken

SELECTIECRITERIA

Voor de restauratieve werken aan het monument wil de
opdrachtgever een beroep doen op de erfgoedpremies
hoger dan 50%, volgens de procedure via oproep of
een onderzoekspremie of een premie op basis van een
meerjarenpremieovereenkomst van de Vlaamse overheid.
Hiervoor dient voldaan te worden aan het Besluit van
de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Voor dit project
wordt dan ook een ontwerper aangesteld volgens een
aangepaste Open Oproep procedure.

2°

•

de relevante studie- en beroepskwalificaties;

•

de algemene deskundigheid met betrekking tot de
specifieke projectopdracht;

•

een vermelding van het gedeelte van de opdracht
dat de ontwerper of uitvoerder minstens in eigen
beheer zal uitvoeren

de ontwerpopdracht houdende de opmaak van
beheersplannen, de voorafgaande onderzoeken, en
de beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten
aan beschermde goederen en erfgoedlandschappen
wordt minstens gegund op basis van de aangepaste
gunningscriteria, zoals hieronder beschreven (zie
gunningscriteria).

GUNNINGSCRITERIA

1. De kwaliteit van de concept- en visievorming en het
ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities
en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze
geformuleerd zijn in het bestek, en dit
1.1. in een ruim maatschappelijk kader;
1.2. meer functioneel toegepast op de praktische eisen
van de gebruikers;
1.3. in relatie tot het erfgoed/monument.
2. aandacht voor de globale aanpak van duurzaamheid
3. De raming en kostenbeheersing van de projectkost, met
vermelding van welke diensten geleverd worden voor het
vooropgestelde honorarium,
4. De projectfasering en realisatietermijn, en de visie op de
werfopvolging
Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt
vastgesteld: 6 / 2 / 2 / 2

Concreet betekent dit dat de kandidaat-inschrijvers in
hun portfolio hun deskundigheid voor dit bijzondere

59

60

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen, is een
creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met
campussen in Brugge en Kortrijk. Ze biedt inspirerende
en faciliterende leer- en leefomgevingen voor de
studenten, de medewerkers, de alumni en de (lokale)
economische en sociale partners. Onze kernwaarden,
Serve – Empower – Care, proberen we elke dag in de
praktijk te brengen. We zorgen voor onze studenten en
leiden hen op tot direct inzetbare professionals. Howest
is een open en pluralistische hogeschool, met respect
voor diversiteit.
Howest heeft in de afgelopen acht jaar gestreefd
naar een centralisatie van de campussen, om er
geïntegreerde leef- en leeromgevingen te creëren.
In Kortrijk heeft Howest met die bedoeling recent
de campus Kortrijk Weide verder uitgebreid met
een lesgebouw The Penta, en klaargemaakt voor
de toekomst met de renovatie van enkele andere
gebouwen. Het sluitstuk van de hervorming van campus
Kortrijk Weide, die in totaal een tiental les- en andere
gebouwen omvat, wordt de herinrichting van het
centraal gelegen voormalige Magdalenazwembad tot het
kloppend hart van de campus.
Het Magdalenazwembad, een gebouw met ca. 3.200m²
bruto vloeroppervlakte, opgericht in de jaren 1960, is
een beschermd monument en was tot februari 2019 als
zwembad in gebruik. Howest wil dit gebouw een nieuw
leven geven door het resoluut maar met respect voor
de geschiedenis te renoveren en kwalitatief opnieuw in
te richten, ten dienste van (en op maat van) de student
en de omgeving. Howest wenst een aantal functies in
het gebouw onder te brengen die van de campus een
geïntegreerde, faciliterende en inspirerende omgeving
maken, en wenst deze functies ook open te stellen voor
buurtbewoners en anderen. Het gaat om:

· een restaurant voor studenten en bezoekers, voor
600 maaltijden per dag
· een bibliotheek met stille werkruimtes en
concentratiewerkplekken, projectruimtes en
vergaderzalen

· een ontspannings- en activiteitenruimte voor de
community van internationale studenten
· polyvalente zalen en een kleine aula voor
studentenorganisaties en gebruik door derden
· een conciërgewoning en een aantal logistieke
nevenfuncties.
Met deze invulling zal het Magdalenazwembad een
zinvolle maar ook noodzakelijke aanvulling vormen
op de andere gebouwen van de campus, die een
meer opleidingseigen en/of dienstengericht karakter
hebben. Dit gebouw zal dan ook, nog meer dan de
andere, studenten over de opleidingen heen samen
met derden verwelkomen en daardoor de bruisende
leefgemeenschap van Howest kenmerken.
Het gebouw is gelegen in een groene long in de stad
en kenmerkt zich door een open en verwelkomende
structuur, met een wijds uitzicht over de omgeving.
Dit karakter wenst Howest meer dan ooit te bewaren
en te versterken. Het toegankelijke ontwerp van het
gebouw dient immers de doelstellingen van Howest
te bekrachtigen om zich op een open manier te
positioneren in een diverse maatschappij, en met
een creatieve en gastvrije blik haar kernwaarden te
realiseren.
Het Magdalenazwembad is een bekend gebouw in het
Kortrijkse patrimonium, vooral door de kenmerkende
vorm en gevels. Howest heeft in 2020 reeds een
herbestemmingsonderzoek laten uitvoeren en wenst–
met respect voor enkele karakteristieke ‘zwembad-eigen’
elementen en met minimale ingrepen – het gebouw te
herbestemmen tot een studentgerichte plek.
Howest wil dit gebouw consolideren en opnieuw
een rol laten spelen op de campus. Ze heeft niet de
intentie om dit beschermd erfgoed tot in het kleinste
detail te restaureren, maar zet eerder in op maximaal
hergebruiken van materialen en ruimtes. Howest
richt zich daarvoor tot creatieve ontwerpers die
mogelijkheden zien met beperkte ingrepen.
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OO4107
WILLEBROEK - Masterplan centrum
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een strategisch masterplan en een
actieprogramma voor het centrum van Willebroek
OPDRACHTGEVER

Gemeentebestuur Willebroek
PROJECTLEIDER

Stijn Bruwier

5. de teamsamenstelling
Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt
vastgesteld: 4 / 3 / 1 / 1 / 1. De subcriteria hebben hetzelfde
gewicht.

LIGGING

Het projectgebied wordt afgebakend door het kanaal
(Groene Laan), de dokter Persoonslaan van de Vredesbrug tot
de watertoren, de Schoolweg tot het station en de spoorweg.
HONORARIUM (EXCL. BTW)

Opmaak Masterplan: 90.000
VERGOEDING (EXCL. BTW)

€10.000 per kandidaat, 3 kandidaten
INBEGREPEN IN DE OPDRACHT EN HET ERELOON

·
·
·
·

de volledige studieopdracht voor de opmaak van het
strategisch masterplan voor het centrum van Willebroek;
de opmaak van een procesnota met een concreet
actieprogramma op korte termijn en lange termijn,
gekoppeld aan een begroting en de haalbaarheid;
communicatie met de opdrachtgever, stakeholders en
betrokken partijen voor de opmaak van het strategisch
masterplan;
De kwaliteitsbewaking na oplevering van het strategisch
masterplan. Deze opdrachten worden op afroep
uitgevoerd en worden gefactureerd aan de opdrachtgever
conform een afgesproken uurloon en tijdsbesteding.

NIET INBEGREPEN IN DE OPDRACHT EN HET ERELOON

·

De communicatie en participatie met het brede publiek
(bevolking, bewoners, stakeholders,…)

SELECTIECRITERIA

·
·
·

de algemene ontwerpmatige deskundigheid met
betrekking tot de projectopdracht
de vakbekwaamheid
de relevante ervaring

GUNNINGSCRITERIA

1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en het
ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities
en verwachtingen van de opdrachtgever, zoals ze
geformuleerd zijn in het bestek
2. de procesgerichtheid en procesbereidheid, inclusief het
plan van aanpak, procesplan en overlegstructuur voor het
tot stand komen van het strategisch masterplan
3. de aanpak van duurzaamheid op basis van de
projectparameters
4. het honorarium opgesplitst volgens de prestaties die voor
de forfaitaire vergoeding zullen worden geleverd

Willebroek is een gemeente met 27.000 inwoners op
een totale oppervlakte van 27,41 km². Ze is gelegen in
het midden van de Vlaamse ruit, aan het zeekanaal
Willebroek–Brussel, de Rupel en het kruispunt van de
A12/N16. Het centrum van Willebroek kent een zeer hoge
bevolkingsdichtheid van circa 1.685 inwoners per km², de
op één na hoogste densiteit in de provincie Antwerpen.
Met de bestuursakkoorden en meerjarenplannen van
de vorige én huidige legislatuur geeft de gemeente
prioriteit aan de vernieuwing van woonkernen, mede
door de realisatie van woonprojecten, openbare
gebouwen en de heraanleg van het publieke domein.
Hierdoor zit de ruimtelijke ontwikkeling van Willebroek
reeds enkele jaren in een stroomversnelling. Het
industriële karakter van de gemeente maakt plaats voor
een kwalitatieve en uitnodigende omgeving, met respect
voor de lokale geschiedenis.
Willebroek verfraait en wordt opnieuw een interessante
gemeente voor investeerders en voor wonen in en nabij
het centrum. Het centrumgebied heeft potenties om
verder uit te groeien tot een ideaal gelegen, nieuwe
aantrekkingspool voor wonen, winkelen en horeca. Het
gemeentebestuur koestert de ambitie om de publieke
ruimtes opnieuw te ontwikkelen tot centrale verblijfs- en
ontmoetingsplekken voor gebruikers van alle leeftijden,
en de ruimtelijke kwaliteit van het publieke domein
te verhogen. Het centrum van Willebroek moet een
‘centrum voor mensen’ worden met meer beleving, met
diverse nieuwe woonvormen, met een evenwicht tussen
aangenaam wonen en economische activiteit (horeca,
winkels, vrije beroepen), met culturele activiteiten, met
een divers mobiliteitsaanbod en doorweven met een
groen en blauw netwerk.
Vandaag is de algemene belevingswaarde in het centrum
echter nog ver van optimaal. De verkeersinfrastructuur
(voor voetgangers en fietsers, bussen en
personenwagens) neemt heel het openbare domein in
beslag, wat resulteert in een grote, verharde oppervlakte.

Het masterplan
Dit strategisch centrumproject moet de gemeente,
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door kernversterking en een doorgedreven vernieuwing,
sturen in haar ontwikkeling en transformatie. Het
masterplan moet de centrale ligging als troef uitspelen,
een positieve spiraal in beweging zetten voor meerdere
generaties Willebroekenaren, en bewoners een
dynamisch centrum bieden waar ze terecht fier op
kunnen zijn: een centrum met een sterk winkelapparaat,
een grotere belevingswaarde en met aandacht voor
horeca en kwaliteitsvol wonen aan het water met
groene accenten.
Het strategisch masterplan moet onder andere via
ontwerpend onderzoek bijdragen aan de herinrichting/
herwaardering van het centrum, met bijzondere
aandacht voor de publieke ruimte en de relatie tot de
bebouwde ruimte. De vernieuwing van het centrum kan
gestimuleerd worden door het voorzien van belangrijke
impulsprojecten en de reorganisatie en optimalisatie
van de bouwblokken op een kwalitatieve en duurzame
manier, waarbij de woon- en leefomgeving met water en
groen aan kwaliteit wint.
Een belangrijke doelstelling in het projectgebied is te
voorkomen dat het zeekanaal een barrière of harde
grens vormt. Het kanaal biedt vele mogelijkheden als
verbindend element doorheen het centrum en voor
wonen aan het water. De opdracht omvat daarom ook
het uitwerken van een vooruitstrevende visie voor de
ontwikkeling van de westzijde van het kanaal, waarbij
verbindingen moeten worden gelegd met het centrum
én de oostelijke oever. De gemeente maakt haar
beleidskeuzes immers vanuit een langetermijnvisie,
gebaseerd op het algemeen belang en met participatie
van de Willebroekenaar.
Bijkomend moet er een procesnota worden opgemaakt
die de timing en het vervolgtraject weergeeft en voorziet
in een actieprogramma op korte en lange termijn.
De procesnota geeft ook aan welke doelstellingen,
studies, projecten of samenwerkingsverbanden dienen
opgestart of uitgewerkt te worden. De uitvoering van
het masterplan moet tevens gekoppeld worden aan de
haalbaarheid met betrekking tot de opmaak van een
begroting.

Participatietraject
Parallel aan de opmaak van het masterplan wordt
een participatietraject uitgestippeld. Hiervoor wordt
een afzonderlijk bureau aangesteld, dat als taak
heeft om, naast de traditionele betrokkenen zoals
de openbaarvervoerspartners, vergunningverlenende
overheden, nutsbedrijven, hulpdiensten,… ook de
bevolking te betrekken bij de opmaak van het
masterplan. Het doelpubliek is hierbij zeer breed
en omvat onder andere de bewoners, de scholen,
de fietsersbond, de bezoekers van de gemeente, de
handelsverenigingen, UNIZO, VOKA, de dienstensector,
de handelaars, de horeca-uitbaters, gebruikers van
de pleinen,… Hun verwachtingen, opmerkingen en
suggesties dienen te worden meegenomen in het
ontwerpend onderzoek.

Ambities van het masterplan
In het strategisch masterplan Willebroek-Centrum
moeten de volgende thema’s aan bod komen:
Publieke ruimte

De publieke ruimte dient geoptimaliseerd door o.a.
meervoudig ruimtegebruik (ruimte in transitie), d.w.z.
het intensiveren van het gebruik, de activiteiten en
programma’s op één plek. Activiteiten kunnen gelijktijdig
of na elkaar plaatsvinden. De eigenheid en identiteit
van elke ruimte moet sterk naar voor komen in het
masterplan.
In het bijzonder denkt de gemeente aan volgende
publieke ruimten:

· het August Van Landeghemplein (rekening houdend
met projectontwikkeling aan de Watertoren en
school ’t Pleintje)
· het kerngebied August Van Landeghemstraat/Louis
De Naeyerplein en verbindingen naar de Groene
Laan – verbindingen naar het park Brouwershof,
Schoolweg & parking Schoolweg
· het kerkplein en de omgeving van het Administratief
Centrum (rekening houdend met het projectplan van
de Schouwburg (oud gemeentehuis en herlokalisatie
politie).
Bebouwde en open ruimte

De bouwblokken moeten geheroriënteerd en
geoptimaliseerd worden op een kwalitatieve en
duurzame manier, waarbij de woon- en leefomgeving
aan kwaliteit wint. De bouwblokken in het centrum
moeten flexibel zijn en kunnen inspelen op verdichting,
wisselende ruimtebehoeften, een wijzigende woonvraag
(demografie, gezinssamenstelling), een divers
woonaanbod, wijzigende functies en maatschappelijke
evoluties. Een aantrekkelijke woonomgeving, kwalitatief
wonen en een verbeterde leefkwaliteit vergen ook
een kwalitatieve open ruimte, die een aangename en
sfeervolle beleving van de buurt mogelijk maakt.
Een nieuw economisch concept voor handel en
horeca

Willebroek volgt nog steeds een economisch
hersteltraject, dat gepaard gaat met lokale economische
ontwikkelingen en nieuwe potenties creëert voor de
lokale handel. Het centrumproject schept een kader
voor de integratie van een vernieuwd economisch
concept, inclusief e-commerce, voor bestaande
handelaars en nieuwe ondernemingen die zich in de
gemeente willen vestigen. Dit moet de lokale economie
en de welvaart in de gemeente ten goede komen. Een
toekomstgericht programma voor lokale economie
en middenstand moet bijdragen aan een actiever
en kwaliteitsvol handelscentrum, een sterkere lokale
economie die ondernemers en investeerders aantrekt.
Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtige mix
tussen ketenwinkels, e-commerce en zelfstandigen, met
enkele ‘local heroes’ (speciaalzaken met grote trekkracht)
als ambassadeurs voor Willebroek. Andere functies zoals
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cultuur, toerisme, etc. worden betrokken en kunnen het
economische verhaal versterken. Het kernwinkelgebied
in de omgeving van de August Van Landeghemstraat
moet als commerciële handels-as worden geactiveerd,
waarbij het shoppen op een aangename en fijne manier
kan verlopen.
Wegwerken van barrières

Speciale aandacht wordt besteed aan de overgangen
tussen of de randen van publiek en privaat domein.
Barrières moeten maximaal worden weggewerkt, zodat
het publieke domein opnieuw wordt geïntegreerd in
het stedelijk weefsel en opnieuw zijn rol kan spelen als
ontmoetings- en verblijfsplek. Een hoge gebruikswaarde,
verblijfskwaliteit en toegankelijkheid staan hierbij
centraal: groener, gezelliger en met minder drempels.
Klimaat en een groenblauw netwerk

Door de hoge verhardingsgraad fungeert het centrum
van Willebroek vandaag als een hitte-eiland. Een groen
en blauw netwerk kan hiervoor een oplossing bieden.
Bovendien biedt dit de kans om te ontsnipperen en te
ontharden. Bomen en planten zorgen voor schaduw en
afkoeling. Water en groen maken van de publieke ruimte
een plek waar de Willebroekenaar aangenaam kan
vertoeven, zelfs op hete zomerdagen.
Meer (onderhoudsvriendelijk) groen verbetert bovendien
ook de luchtkwaliteit. In het centrumproject moet ook
aandacht uitgaan naar duurzame energie .
Samen met de sociaal-economische meerwaarde (direct
en indirect) vormen de thema’s water en groen een
rode draad doorheen het strategisch masterplan. De
ambitie luidt om, binnen de afgebakende omgeving van
het centrumproject met als kern de marktplaats en het
kanaal, het water tot bij de mensen te brengen.
Duurzame mobiliteit

Een betere mobiliteit in het centrum en een vlotte
bereikbaarheid vergen een slimme en doordachte
multimodaliteit. Hierbij komen alle vervoersmiddelen
en parkeermogelijkheden aan bod. Het STOP-principe

(stappers, trappers, openbaar vervoer en
personenwagens) dient maximaal te worden toegepast.
Het is de ambitie om het centrum maximaal bereikbaar
te maken, een integraal fietsbeleid te voeren en een
modal shift te realiseren. Het mobi-punt (hoppin) aan
het station vormt hierbij een cruciaal element. De
bestaande fietsroutes en linken naar het trein-, het
(toekomstig) tram- en busstation moeten geïntegreerd
en geoptimaliseerd worden. Ook de bereikbaarheid,
het aan- en afrijden en een duidelijke signalisatie naar
(eventueel nieuwe, ondergrondse) parkeermogelijkheden
in de directe omgeving van het handelscentrum, wordt
meegenomen.
De gemeente Willebroek schrijft deze opdracht uit
om haar centrum aan te pakken op een ambitieuze
en vooruitstrevende manier. Er wordt een ambitieus
masterplan verwacht dat een toekomstperspectief
biedt voor Willebroek, met een participatief proces
voor de Willebroekenaar. De gemeente is hiervoor op
zoek naar een getalenteerd, ambitieus en innovatief
multidisciplinair ontwerpteam, bedreven in ontwerpend
onderzoek, stedenbouw, mobiliteit, landschap, lokale
handel/economie, publieke ruimte, architectuur en het
samenwerken met een extern participatiebureau.
Via deze Open Oproep procedure worden volgende
opdrachten gegund:

· de opmaak van een strategisch masterplan
Willebroek-Centrum inclusief een ontwerpend
onderzoek en de beeldvorming voor de lange
termijn, dat het kader schept voor een nieuw
RUP-Centrum
· de opmaak van een procesnota met een
actieprogramma op korte en lange termijn,
gekoppeld aan een begroting, kosten-batenanalyse
en effecten.
Voor de uitvoering van het participatietraject zal
het ontwerpteam afspraken maken met het extern
aangestelde participatiebureau.
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BEVEREN - Groothuiswijk Verrebroek
Studieopdracht voor een masterplan voor uitbreiding en toekomstige
herontwikkeling van de Groothuiswijk in Verrebroek, Beveren
OPDRACHTGEVER

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting
PROJECTLEIDER

Karin Beeldens
LIGGING

Binnengebied Pastoor Jasparsstraat, Rijkstraat, Walestraat en
Sint-Laurentiusstraat
BUDGET

Geraamd budget voor de voorwaardelijke
uitvoeringsopdracht: €2.000.000 (excl. btw en erelonen)
HONORARIUM (EXCL. BTW)

Forfaitair honorarium van 75.000 voor de opmaak van het
masterplan
VERGOEDING

€15.000 (excl. btw) per kandidaat, 3 kandidaten
SELECTIECRITERIA

·
·
·

de algemene ontwerpmatige deskundigheid met
betrekking tot de projectopdracht
de vakbekwaamheid
de relevante ervaring

GUNNINGSCRITERIA

1. De kwaliteit van de concept- en visievorming en het
ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities
en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze
geformuleerd zijn in het bestek
1.1. in een ruim maatschappelijk kader
1.2. meer functioneel toegepast op de praktische eisen
van de gebruiker
2. De aanpak van de integrale duurzaamheid
3. De raming van de projectkost met inbegrepen een raming
van de in het proces geplande prestaties van de diverse
gevraagde deskundigen binnen het forfaitair ereloon
4. De teamsamenstelling
5. De procesgerichtheid en procesbereidheid
De gewichten van de criteria zijn respectievelijk als volgt: 4 /
3 / 2 / 1 / 1, subcriteria hebben hetzelfde gewicht

De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting GMH
wenst een masterplan te laten opmaken voor de
uitbreiding en de herontwikkeling van de bestaande
Groothuiswijk in Verrebroek. Het gaat om een bestaande
woonwijk van vijftig grondgebonden sociale woningen,
met aanpalend een nog onbebouwd terrein gelegen in
woonuitbreidingsgebied (5ha). De wijk werd gebouwd
in de jaren 1970. De woningen zijn nog bewoonbaar
en te renoveren naar de energiestandaard E60. Het is
onduidelijk of deze woningen ook de ambitie om in
2050 klimaatneutraal te zijn, kunnen waarmaken.
Hoewel Verrebroek een buitengemeente is, betreft het
hier een gegeerde ligging en is de haven als directe
buur een troef op het vlak van werkgelegenheid. In het
verleden werd een verkavelingsplan opgemaakt voor het
aanpalende woonuitbreidingsgebied, maar dit voorzag
een bebouwing met een honderdtal rijhuizen en
halfopen bebouwing. De opdrachtgever wenst daarvan
af te zien en op deze terreinen een woningmodel te
ontwikkelen met toekomst. Dit betekent compacte
volumes en gestapelde woningen, met een casco dat een
lange levensduur heeft. Er wordt gezocht naar een mix
van woninggroottes en een concept dat aanpassingen in
de toekomst mogelijk maakt. Een compacte bebouwing
wordt beoogd, met drie of vier bouwlagen, waardoor
eenzelfde aantal woningen door hun geringe footprint
slechts een kwart of maximaal een derde van het
gebied innemen. Daardoor zal er finaal open ruimte
beschikbaar blijven voor landbouw en/of tuinbouw in
korte keten.
Alleen om een innovatief, CO2-neutraal woonmodel
ingang te doen vinden is het bebouwen van een
greenfield nog aanvaardbaar. Doel is hier een
woonensemble te creëren dat ertoe bijdraagt om
Vlaanderen klimaatneutraal te maken. Het masterplan
moet ook een fasering mogelijk maken, waarbij in eerste
instantie een fase van maximaal vijftig woningen wordt
uitgevoerd. Die fase moet ook een eindfase kunnen
zijn. Het concept moet ook model kunnen staan voor
de vervanging van de bestaande vijftig huizen, indien
op termijn vervanging ervan op deze locatie nog
aangewezen is.
Dit nieuwe woonmodel vraagt om een ‘dorpsstedelijke’
architectuur: een architectuur die probeert de
noodzakelijke densiteit te vertalen naar de kwaliteiten
en charmes van het wonen in een dorp. De ontwerpers
dienen de hogere dichtheid te verzoenen met de
schaal en de morfologie van het polderdorp, en zo
een positieve bijdrage te leveren aan de identiteit van
Verrebroek.
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OO4109
SINT-PIETERS-LEEUW - Stationsomgeving Ruisbroek
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de
stationsomgeving van Ruisbroek, met inbegrip van een geïntegreerde studie naar
scenario’s voor financiële haalbaarheid van de realisatie
OPDRACHTGEVER

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw
PROJECTLEIDER

Erik Wuyts
LIGGING

Sint-Sebastiaansstraat 12, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Projectgebied is gelegen tussen de Groot-Bijgaardenstraat,
het Sasplein, de Boomkwekerijstraat, de Stationsstraat,
de Wittehoedstraat en het perceel ten noorden van de
Spoorwegstraat.
HONORARIUM (EXCL. BTW)

€70.000 euro (excl. btw) voor het masterplan en de
financiële haalbaarheidsstudie
VERGOEDING (EXCL. BTW)

€15.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten
SELECTIECRITERIA

·
·
·

De algemene ontwerpmatige deskundigheid met
betrekking tot de ontwerpopdracht
De vakbekwaamheid
De relevante ervaring

GUNNINGSCRITERIA

1. De kwaliteit van de concept- en visievorming en het
ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en
verwachtingen van de publieke opdrachtgever zoals ze
geformuleerd zijn in het bestek
2. De procesgerichtheid en de procesbereidheid
3. De aspecten rond duurzaamheid die worden toegepast in
het masterplan
4. De voorgestelde uitvoeringsstrategie en het financieel plan
van aanpak
5. De samenstelling en de taakverdeling voor de uitwerking
van het masterplan en de financiële haalbaarheidsstudie.
De gewichten van de criteria zijn respectievelijk als volgt:
4/3/2/1/1.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zoekt samen met de
Provincie Vlaams-Brabant, de NMBS en Infrabel een sterk
ontwerpteam voor het uittekenen van een masterplan
en financieringsmodel voor de ontwikkeling van de
stationsomgeving van Ruisbroek.

Context en aanleiding
Ruisbroek is een deelgemeente van Sint-PietersLeeuw en is van een fabrieksdorp uitgegroeid tot een
woonkern met 7.500 inwoners in de Vlaamse Rand
rond Brussel. Niet toevallig is de ‘Fabriekstraat’ één van
de belangrijkste woonstraten: Ruisbroek was vroeger
vooral een arbeidersdorp met een rijk verenigings- en
horecaleven. Anno 2021 is Ruisbroek een smeltkroes van
vele culturen geworden en bruist het sociale leven niet
meer zoals voorheen. Wat de bewoners van Ruisbroek
nog steeds bindt, is wonen en leven in een Vlaamse
gemeente in de groene rand rond Brussel.
Ruisbroek heeft nood aan een nieuwe dynamiek. De
belangrijkste uitdaging voor deze opdracht bestaat erin,
Ruisbroek hechter, waardevoller, groener en duurzamer
te maken via een vernieuwing van de stationsomgeving.
De gemeente wil investeren in een aantrekkelijk
vestigingsklimaat en ziet de stationsomgeving van
Ruisbroek als een belangrijke schakel in het beoogde
opwaarderingstraject. Een ruimere visie moet een
optimaal evenwicht bewerkstelligen tussen de kansen
die het station biedt, nieuwe voorzieningen rond het
station en een aantrekkelijke verbindende openbare
verblijfsruimte.

Opdracht
De opdracht omvat de opmaak van een masterplan
voor de stationsomgeving en een studie naar
bestemmingsscenario’s voor een mogelijke publieke
trekker, de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling
en een strategie voor de aanpak van de uitvoering.
Met de opmaak van dit masterplan willen de
opdrachtgevers inzetten op:

· een vernieuwd programma in de stationsomgeving
· een stationsomgeving als groene schakel tussen de
vallei van de Zenne en de Zuunbeek
· het kanaal en het stationsplein als aangename
publieke verblijfsruimte
· het milderen van de barrièrewerking van het kanaal
en de spoorwegbundel
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· het uitbouwen van station Ruisbroek en alle
voorzieningen op comfortniveau van een
GEN-station
· de omschrijving van de financiële lasten en baten
voor publieke en private partijen.
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw ziet, binnen een
doordacht en samenhangend programma voor de
stationsomgeving, alvast een nieuwe infrastructuur voor
hoger al dan niet technisch onderwijs als een mogelijke
katalysator voor de verjonging van Ruisbroek. Het
onderzoek naar de haalbaarheid, inclusief mogelijke
alternatieven, de meerwaarde en de ruimtelijke
inpassing in het projectgebied, vormt een belangrijk
onderdeel van de opgave.
Een beperkt marktconform, modern en duurzaam
woonaanbod, om het evenwicht te behouden in
het volledige woningaanbod, als draagvlak voor
voorzieningen en ter ondersteuning van de leefbaarheid,
behoort ook tot de mogelijkheden. Een ruimtelijke
verkenning van de beschikbare gronden, onderbenutte
ruimtes en de ontwikkelingspotenties én gewenste
bestemming van deze gronden op lange termijn maakt
deel uit van het onderzoek.
Een hedendaagse invulling van de basisvoorzieningen
verbonden aan een goed functionerend en aantrekkelijk

GEN-station (fietsenstallingen, standplaatsen voor
bussen en taxi’s, carpooldiensten, parkeren, etc. ) dient
het geheel te dragen.
Voor de verbetering van de leef- en woonkwaliteit in
Ruisbroek is een vergroening van het stedelijk weefsel
nodig. Een groene, ecologisch waardevolle dooradering
met linken naar onder meer het kanaal, de vallei van de
Zenne en de Zuunbeek, bij voorkeur gekoppeld aan een
netwerk van trage verbindingen, kan hiervoor een basis
leggen. In het masterplan voor de stationsomgeving
kunnen hefbomen voor een ruimere vergroeningsvisie
en -strategie worden opgenomen.
In een toekomstgericht masterplan hecht de gemeente
ook veel belang aan het leesbaar houden van het
historische karakter van Ruisbroek, het behoud van een
eigen en specifieke identiteit die nauw verbonden blijft
met de aantrekkelijkheid van het Vlaamse Pajottenland
en de groene Rand en daar ook op gericht is.
Om alle opportuniteiten te benutten zoekt het bestuur,
samen met de Provincie Vlaams-Brabant, de NMBS en
infrabel, een innovatief en gemotiveerd interdisciplinair
team met expertise in ruimtelijke planning,
architectuur, mobiliteit, landschapsarchitectuur en
vastgoedontwikkeling en financiële haalbaarheid.
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OO4110
BEVEREN - Molenbergwijk
Volledige studieopdracht voor de opmaak van het masterplan voor de
toekomst van de Molenbergwijk en voorwaardelijk de opdracht voor het
uitvoeringsontwerp voor de aanleg van het openbaar domein in Beveren
OPDRACHTGEVER

Gemeentebestuur Beveren
PROJECTLEIDER

Bart Van Zele
LIGGING

Wijk tussen Sint-Martenslaan en Donkvijverstraat inclusief
schoolomgeving en tussen Diederik Van Beverenlaan en E.
Van de Veldelaan
HONORARIUM

Ereloon masterplan 70.000 euro excl. BTW. De gemeente
verwerft de intellectuele rechten van het masterplan.
NIET INBEGREPEN IN DE OPDRACHT EN HET ERELOON

·
·
·

Opmetingsplannen
archeologisch onderzoek
het beheersplan erfgoed

VERGOEDING

€15.000 (excl. btw) per kandidaat, 3 kandidaten
SELECTIECRITERIA

·
·
·

de algemene ontwerpmatige deskundigheid met
betrekking tot de projectopdracht;
de vakbekwaamheid;
de relevante ervaring.

GUNNINGSCRITERIA

1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en het
ontwerpend onderzoek voor de gebouwen en de publieke
ruimte in het licht van de ambities en verwachtingen van
de publieke opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in
de projectdefinitie:
1.1. in een ruim maatschappelijk kader
1.2. meer functioneel toegepast op de praktische eisen
van de gebruiker
2. aanpak van duurzaamheid
3. economisch verantwoorde verwezenlijking
4. aanpak participatietraject met aparte prijsofferte
Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt
vastgesteld: 4 / 2 / 2 / 2. Het gewicht van de subcriteria is
gelijk

De Molenbergwijk gelegen tussen de Donkvijverstraat,
de Diederik Van Beverenlaan, de Sint-Martenslaan
en de Eximius Van de Veldelaan is volop aan het
veranderen. De wijk werd bijna in één geheel gebouwd
rond 1955 volgens de tuinwijkgedachte. Hoe kan de
wijk ontwikkelen -een tuinwijk 2.0 worden- zodat ze
klimaatneutraal is tegen 2050?
De wegen zijn aan heraanleg toe en de straatbomen her
en der kaprijp. Er wordt gedacht aan de heraanleg van
het oude atletiekplein tot speelruimte voor de wijk. Er
is ook de parkeerdruk door de groei van het Koninklijk
Atheneum die hier efficiënter moet worden opgevangen.
Mobiliteit, parkeren voor auto’s, deelauto’s, fietsen,
fietsenboxen, trage wegen zijn te onderzoeken, maar
ook de problematiek van het verharden van voortuinen,
de waterinfiltratie of -buffering, zodat regenwater niet
naar de riool moet.
De meeste sociale huurwoningen werden de jongste
jaren gerenoveerd door de Gewestelijke Maatschappij
voor Huisvesting (GHM), de meeste grondgebonden
woningen werden gekocht door veelal nieuwe jonge
gezinnen. De GMH onderzoekt nu de grondige renovatie
of herbouw van de huurappartementen in de wijk.
Met het oog op levenslang wonen in de wijk moeten
de nieuwe appartementsgebouwen toegankelijke
woningen bieden. Tegelijk is een visie nodig voor het
gehele patrimonium op de lange termijn: hoe kan een
wijkrenovatie tot stand komen?
Hoe kunnen private eigenaars in de wijkrenovatie
betrokken worden? Zijn er generieke
ontwerpoplossingen aan te reiken waardoor
groepsaankoop betaalbaarheid biedt en tegelijk de
architecturale eenheid van de wijk behouden blijft?
Hoe kan een dakrenovatie/dakuitbouw meteen de
energieprestaties verbeteren en tegelijk een extra
huurwoning opleveren of een kangoeroewoning? Is een
wijkverwarming denkbaar?
Het masterplan moet wervend zijn, maar ook realistisch,
om uitgewerkt te worden in cocreatie met de bewoners,
de eigenaars en de buurt. Waar is er plaats voor spel van
kinderen en jongeren of voor rust voor anderen? Hoe
kan er meer natuur in het openbaar domein of in de
voor- of achtertuinen een plek vinden? Hoe bereiken we
de integrale toegankelijkheid van het openbaar domein?
Het zijn boeiende aspecten waar bewoners mee over
moeten kunnen nadenken en beslissen.
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