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Dendermonde — dienstverlenende vereniging DDS
Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van kantoren voor
de dienstverlenende vereniging Dender, Durme, Schelde en de
afvalintercommunale Verko in Dendermonde

OPDRACHTGEVER

SELECTIEVOORWAARDEN

dienstverlenende vereniging DDS.
contactpersoon: Peter Van Vooren en Els Van Gyseghem

Een kandidaatstelling moet aan volgende voorwaarden
voldoen om in aanmerking te komen voor selectie:
– De kandidaten moeten ingeschreven zijn bij de
Orde van Architecten.
– Er wordt een motivatietekst ingediend over de
maatschappelijke dimensie van de opdracht.
Hiermee toont de kandidaat dat zijn werkwijze een
maatschappelijke doelstelling kan realiseren en de
publieke functie kan waarborgen.
– Er wordt een projectteam gevormd van 3 personen
die gegarandeerd aan de opdracht zullen werken.
Op vlak van deskundigheden moet het projectteam
als volgt samengesteld zijn:
– 3 deskundigen architectuur
– Er worden 3 eigen referentieprojecten voorgelegd.
De referentieprojecten moeten voldoen aan
volgende voorwaarden:
– 	Minstens 1 realisatie van een nieuwbouwproject
met een minimaal bouwbudget van 3 miljoen
euro
– 	Overige referentieprojecten mogen zowel realisaties, ontwerptekeningen als wedstrijddeelnames zijn.
– 	Bij de referenties wordt toegelicht welke rol de
ontwerper vervulde bij het voorgestelde project.

LIGGING

Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde
BOUWBUDGET EXCL. BTW EN ERELONEN

€ 5.150.000)
HONORARIUM (EXCL. BTW)

Algemene ereloonvork : 10% - 13%
VERGOEDING (EXCL. BTW)

€12.500
SELECTIEBEPERKING

5 kandidaten
INBEGREPEN IN DE OPDRACHT

–
–
–
–
–
–
–
–

architectuur (incl. afbraak en binnenafwerking
stabiliteit
speciale technieken
EPB
akoestiek
omgevingsaanleg
BIM
circulair bouwen

IN TE DIENEN BIJ KANDIDAATSTELLING

Portfolio van max. 20 blz met:
Bewijs zie de selectieleidraad

SELECTIELEIDRAAD

Download de selectieleidraad voor meer informatie
over het verloop van de selectieprocedure, de
uitsluitingsgronden en de selectie-en gunningscriteria:
selectieleidraad 4301 Dendermonde
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Projectomschrijving
De dienstverlenende vereniging Dender, Durme,
Schelde (DDS) is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de socio-economische ontwikkeling in de regio Dendermonde. De intercommunale is, samen met afvalintercommunale Verko,
gehuisvest op het bedrijventerrein Eegene, aan de
Bevrijdingslaan te Appels, Dendermonde. Beide
intercommunales delen binnen één kantoorgebouw
niet enkel de ruimte, maar ook het personeel.
Om de regio beter vorm te kunnen geven, breidt
DDS haar diensten fors uit. Hiervoor wenst men
een nieuw kantoorgebouw op eigen terrein op te
richten. Het gebouw moet niet alleen fungeren
als een zichtbaar aanknopingspunt voor de (her)
ontwikkeling van de hele bedrijfssite, maar ook de
nieuwe werking en visie van beide intercommunales
veruitwendigen, waarin duurzame energie en dito
ruimtegebruik voorop staan.
Er wordt een ontwerpteam gezocht dat een
innovatief en duurzaam voorbeeldproject weet te
ontwerpen en tot uitvoering te brengen voor de
nieuwe kantoren, en dit binnen het masterplan,
binnen het gekende GRUP Eegene en rekening
houdend en schakelend met het bestaande en
toekomstige programma rondom.
Het nieuwe gebouw dient ruimte te bieden voor
de volgende functies:
1. Kantoorfunctie
Het nieuwe kantoorgebouw zal ongeveer 60
personeelsleden moeten huisvesten voor DDS
en Verko. Hoewel de verschillende afdelingen
en bedrijven afzonderlijk moeten kunnen
werken, zijn gemeenschappelijke kantoor- en
ontmoetingsruimtes niet enkel een meerwaarde
in functie van duurzaam ruimtegebruik, maar
ook van de bedrijfscultuur van beide intercommunales. Het principe laat ook toe, bijkomende
bedrijven van openbaar nut makkelijker
(tijdelijk) te integreren in het kantoorgebouw.
2. Polyvalente regioruimte
Naast de twee intercommunales dienen ook
andere (inter)gemeentelijke samenwerkingsverbanden (bestuurlijk, sociaal, educatief,
cultureel,...) gebruik te kunnen maken van
een polyvalente zaal met een capaciteit van
250 personen. Deze zaal dient ook buiten de
kantooruren toegankelijk te zijn. Efficiënt
ruimtegebruik moet de leidraad zijn bij
de ontwikkeling van het concept van de
regioruimte, zodat ze ook bruikbaar is bij
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verminderde capaciteit.
3. Publieke buitenruimte
Aangezien het gebouw een visuele schakel biedt
met het noord-westelijk gelegen natuurgebied,
wordt de dakverdieping ingezet als een uitkijkplatform en rustruimte, die eveneens buiten
de kantooruren publiek toegankelijk is via het
jaagpad langs de Schelde. Deze dakverdieping
biedt uiteraard ook een meerwaarde voor het
personeel.
De benodigde nuttige vloeroppervlakte voor
bovenvermelde bestemmingen wordt geschat op
2.500 m².
Naast het verbindende karakter moet het
nieuwe kantoorgebouw een toonbeeld van
duurzaam bouwen zijn. In eerste instantie vertaalt
zich dit in een hoge ruimte-efficiëntie door het
optimaal benutten van gedeelde, polyvalente en
eenvoudig moduleerbare/aanpasbare ruimtes.
Flexibel ruimtegebruik van de nieuwe kantoren
is dus essentieel. Het ontwerp moet toelaten
om in de toekomst de indeling van het gebouw
te wijzigen zonder grote interne aanpassingswerken. Even belangrijk in het ontwerp is het
gebruik van duurzame materialen en technieken.
Voor de technieken dienen zoveel mogelijk de in
situ reeds aanwezige energiebronnen (zonnepark,
vergistingsreactor, WKK, restwarmte van composteringstunnels,...) te worden aangewend. Het gebouw
moet dus ook infrastructureel en technisch
aansluiten op de site. Qua materiaalgebruik wordt
er voornamelijk gekeken naar circulaire (zowel
herbruikbare als reeds aanwezige) bouwmaterialen.
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4302
Brugge — Toerisme Vlaanderen
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de
globale restauratie en herbestemming van het Sint-Godelieveklooster
in Brugge (incl. supervisie voor de kwaliteitsbewaking) en de uitvoering
van een eerste fase. De uitvoering van volgende fasen vormt een
voorwaardelijk deel van de opdracht
OPDRACHTGEVER

SELECTIEVOORWAARDEN

Toerisme vlaanderen
Contactpersoon: Kristof Lataire

Een kandidaatstelling moet aan volgende voorwaarden
voldoen om in aanmerking te komen voor selectie:
– De kandidaten moeten ingeschreven zijn bij de
Orde van Architecten.
– Er wordt een motivatietekst ingediend over de
maatschappelijke dimensie van de opdracht.
Hiermee toont de kandidaat dat zijn werkwijze een
maatschappelijke doelstelling kan realiseren en de
publieke functie kan waarborgen.
– Er wordt een projectteam gevormd van 3 personen
die gegarandeerd aan de opdracht zullen werken.
Op vlak van deskundigheden moet het projectteam
als volgt samengesteld zijn:
– 	1 deskundige architectuur
– 	1 deskundige restauratie
– 	1 deskundige tuin- en landschapsarchitectuur.
– 	De projectleider kan 5 jaar ervaring voorleggen.
– Er worden 3 eigen referentieprojecten voorgelegd.
De referentieprojecten moeten voldoen aan
volgende voorwaarden:
– 	1 realisatie van een restauratie met een
minimaal bouwbudget van 4 miljoen euro
– 	1 realisatie of ontwerp van een herbestemmingsproject
– 	1 realisatie of ontwerp van een tuin of
landschap binnen een erfgoedproject.
– 	Bij de referenties wordt toegelicht welke rol de
ontwerper vervulde bij het voorgestelde project.

LIGGING

Boeveriestraat nr. 45-49
8000 Brugge
BOUWBUDGET INCL.. BTW EN ERELONEN

6.000.000 € voor een uitvoering 1ste fase. De totale
projectkost wordt geschat tussen de 13 en 19 miljoen
euro.)
HONORARIUM (INCL. BTW)

–
–

100.000€ (masterplan)
Algemene ereloonvork (rekening houdend met een
gemiddelde bouwkost van 19 mio): 12% - 16%

VERGOEDING (EXCL. BTW)

€15.000
SELECTIEBEPERKING

4 kandidaten
INBEGREPEN IN DE OPDRACHT

De volledige studieopdracht is van toepassing voor
volgende onderdelen:
– de architectuurstudie
– de stabiliteitsstudie;
– de studie van het klimaat en alle speciale
technieken, inclusief de EPB-verslaggeving: hvac,
sanitair, elektriciteit, telefonie, data, branddetectie
en -beveiliging en liften;
– de studie van de inrichting van de buitenruimte en
de groenaanleg;
– de organisatie van de procedure voor het aanstellen
van de veiligheidscoördinator.

SELECTIELEIDRAAD

Download de selectieleidraad voor meer informatie
over het verloop van de selectieprocedure, de uitsluitingsgronden en de selectie- en gunningscriteria:
selectieleidraad 4302 Brugge
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Projectomschrijving
De Sint-Godelieveabdij werd hier gesticht in 1586,
toen de benedictinessen van Sint-Godelieve van
Gistel hun toevlucht zochten binnen de stad
Brugge. Het Sint-Godelieveklooster is geleidelijk
aan gebouwd en uitgebreid. Het geheel beslaat een
ruime oppervlakte tussen de Boeveriestraat en de
Koning Albert I-laan, met ruime tuinen. Het kloostercomplex behield nagenoeg zijn historisch gegroeide
aanleg met de kerk en het zusterkoor van 1626
aan de oostzijde van de Boeveriestraat. In het
verlengde hiervan ligt het ingangsgebouw van 1633
en haaks op de kerk de zuidvleugel van 1643. Tegen
de oostgevel van de kerk loopt een kloostergang
rondom een vierkant binnenhof. Haaks op het
ingangsgebouw ligt de vleugel van 1885. In 1953
wordt een - niet als monument mee beschermde
- vleugel toegevoegd naar een ontwerp van de
Brugse architect A. Degeyter, als verbinding tussen
de vleugels van 1643 en 1885. Hierdoor wordt de
oostzijde van de tuin afgesloten.
Zoals veel eeuwenoud religieus erfgoed heeft dit
gebouw zijn oorspronkelijke bestemming verloren
bij het vertrek van de laatste kloosterlingen in
2013. Toerisme Vlaanderen verkreeg de kloostersite
van 11.000m² met inbegrip van de gebouwen en
de inboedel in erfpacht. Vandaag denkt Toerisme
Vlaanderen over een nieuwe aanpak van dit erfgoed
in een pilootproject onder het motto ‘Reizen naar
morgen’. Door de burgers van Brugge te betrekken
in een participatief onderzoek van wensen en
mogelijkheden, heeft men in 2021 de verwachtingen
in kaart gebracht. De vraag is hoe om te gaan
met dit erfgoed en welke herbestemmingen er
mogelijk zijn in deze gebouwen. Het gaat erom deze
waardevolle site in zijn eigenheid van ‘ora et labora’
te bewaren en er tegelijk een levend en gebruikt
monument van te maken. In dat voortraject werden
ook diverse vormen van gebruik in delen van de site
onderzocht op hun haalbaarheid. Dat onderzoek
zal eind februari 2022 leiden tot een duidelijke
projectdefinitie, maar wellicht nog niet tot concrete
gebruikers, noch tot een finaal programma van
eisen. De waarde van het erfgoed zal bepalend zijn
voor wat er mogelijk is. De opdracht bestaat erin,
dit erfgoed in stand te houden, het bouwfysisch te
optimaliseren qua energieverbruik en technieken,
het brandveilig en goed toegankelijk te maken en
tegelijk geschikt te maken voor allerlei gebruiken en
bestemmingen die er te gast kunnen zijn.
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Daartoe zoekt men een kwaliteitsvolle visie
en een haalbare aanpak. In eerste instantie is
het investeringsbudget beperkt tot 4 miljoen
euro. Om een globale aanpak te garanderen
is een masterplan noodzakelijk. Zo kunnen de
verschillende fasen en investeringen bijdragen tot
een waardevol eindresultaat. Het ontwerpteam zal
dus in eerste instantie een masterplan opmaken
voor de globale aanpak en een uitvoeringsdossier
voor een zinvolle besteding van de middelen in een
eerste fase. Het masterplan gaat in eerste instantie
uit van de intrinsieke kwaliteiten en mogelijkheden
van het huidige gebouw en laat daarbij veel ruimte
voor wijzigende invullingen die zich inpassen in de
hardware. Toerisme Vlaanderen zoekt ondertussen
naar bijkomende middelen en/of private
investeerders of concessiehouders. Afhankelijk van
de
uitkomst volgt voorwaardelijk de studieopdracht voor de globale restauratie dan wel een
supervisieopdracht voor de kwaliteitsopvolging van
het masterplan.
Het project wordt opgestart door Toerisme
Vlaanderen, maar zal worden uitgevoerd in
samenwerking met private partners.
De besteding van de middelen voor een eerste
fase moet kunnen worden vastgelegd eind 2022.
Daarom wil de opdrachtgever volgende strikte
timing hanteren:
– selectie: maart 2022
– eerste briefing: april 2022
– indienen offertes: juni 2022
– gunning: juli 2022
– afronding masterplan en uitvoeringsdossier
eerste fase aanbestedingsklaar: november 2022.
– aanbesteding eerste fase: begin 2023
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4303
Ninove – Intergemeentelijk samenwerkingsverband
voor streekontwikkeling SOLVA
Volledige studieopdracht voor het opmaken van een ruimtelijke toekomstvisie
voor de herontwikkeling van de site van het administratief centrum en zijn
directe omgeving te Ninove.

OPDRACHTGEVER

SELECTIEVOORWAARDEN

Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor
streekontwikkeling SOLVA
Contactpersoon: Kris Van Buynder

Een kandidaatstelling moet aan volgende voorwaarden
voldoen om in aanmerking te komen voor selectie:
– Er wordt een motivatietekst ingediend. Hiermee
toont de kandidaat dat zijn werkwijze een
maatschappelijke doelstelling kan realiseren en de
publieke functie kan waarborgen.
– Er wordt een projectteam gevormd van 3 personen
die gegarandeerd aan de opdracht zullen werken.
Op vlak van deskundigheden is het projectteam als
volgt samengesteld:
– 	1 deskundige architectuur
– 	1 deskundige stedenbouw
– 	De projectleider kan 5 jaar ervaring voorleggen.
– Er worden 3 referentieprojecten voorgelegd. De
referentieprojecten moeten voldoen aan volgende
voorwaarden:
– 	minstens 1 van de referentieprojecten toont
aan dat de kandidaat ervaring heeft met het
ontwerp van klimaatrobuuste publieke ruimte
– 	1 van de referentieprojecten toont aan dat de
kandidaat ervaring heeft met stadsontwikkelingsprojecten
– 	de referenties tonen aan op welke manier de
ontwerper omgaat met de bestaande context,
omgeving en het bestaand patrimonium
– 	Bij de referenties wordt toegelicht welke rol de
ontwerper vervulde bij het voorgestelde project.

LIGGING

Terrein gelegen tussen Centrumlaan, Onderwijslaan en
Bevrijdingslaan, 9400 Ninove
HONORARIUM (EXCL. BTW)

€70.000 voor de opmaak van het masterplan
VERGOEDING (EXCL. BTW)

€7.500
SELECTIEBEPERKING

4 kandidaten

SELECTIELEIDRAAD

Download de selectieleidraad voor meer informatie
over het verloop van de selectieprocedure, de
uitsluitingsgronden en de selectie- en gunningscriteria:
selectieleidraad 4303 Ninove
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Projectomschrijving
De stad Ninove en de intercommunale SOLVA
zoeken een sterk, interdisciplinair ontwerpteam voor het uitwerken van een ruimtelijke
toekomstvisie voor de herontwikkeling van de
site van het Administratief Centrum (AC) en zijn
directe omgeving.

Context
De site vormt het administratief hart van de
stad. Het stadhuis, het politiekantoor, een
postkantoor, het Fedimmogebouw en het vredegerecht zijn er gevestigd. De gebouwen zijn
verouderd en voldoen op functioneel en bouwtechnisch vlak niet meer aan de huiwige normen. De bestaande infrastructuur dient herbekeken/heringericht/herbouwd te worden. Het
politiekantoor op de hoek tussen de Centrumlaan en de Bevrijdingslaan is recent gebouwd
en moet bewaard blijven.
Aansluitend bij de AC-site ligt het kinderdagverblijf De Hartjes, met daarnaast een
gelijkgrondse parking voor +/- 120 wagens met
toegangsweg. Deze parking wordt vooral gebruikt door het naastgelegen Heilig Hartcollege.
Dit gebied is weinig kwalitatief qua inrichting
maar is wel landschappelijk waardevol.
De AC-site en zijn directe omgeving zijn
aan de Denderoever gelegen, maar de gebouwen staan met de rug naar het water waardoor
er weinig voeling is met de waterloop. De linkeroeverstrook van de Dender verbindt de site
in westelijke richting met natuurgebied Dendervallei Ninove dat beheerd wordt door Natuurpunt. De wandeleg richting natuurgebied
is echter weinig zichtbaar. In oostelijke richting
loopt de oeverstrook over het terrein van het
Heilig Hartcollege tot aan de Begijnebrug. Ook
hier is er weinig connectie tussen bebouwde
ruimte en oever.
De AC-site en zijn directe omgeving zijn
strategisch gelegen en de buurt biedt tal van
troeven (scholen, winkels, woningen) die de site
aantrekkelijk kunnen maken. Bovendien kan de
site een belangrijke verbindende schakel vormen naar de rechteroever van de Dender. Daar
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bevindt zich een groen stadsdeel met faciliteiten voor de jeugd, waaronder een stadspark
met skateterrein, een sportcentrum, het zwembad De Kleine Dender en Jeugdcentrum De
Kuip.
De voetgangersbrug ’t Oeverstekse
verbindt de stadsdelen. De brug wordt vandaag
goed gebruikt maar de ruimtelijke kwaliteit van
de aanloopzone naar de brug kan verbeterd
worden.

De opdracht
De opdracht omvat het uitwerken van een
visie voor de ontwikkeling van het projectgebied. Bijkomend moet 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.
De doelstelling van het masterplan is
het creëren van een nieuw stadsdeel aan de
Dender met een multifunctionele invulling van
zowel publieke als private functies.
De stadsdiensten blijven aanwezig. In
eerste instantie wordt dan ook onderzocht
waar en hoe de stedelijke diensten in de toekomst best gehuisvest worden binnen de
projectzone. Een efficiënt en doordacht ruimtegebruik moet het mogelijk maken om de site te
densifiëren en bijkomende ruimte te voorzien
voor complementaire commerciële en niet-commerciële functies. Een onderzoek naar de
mogelijke economische valorisatie van
een deel van de site maakt een belangrijk deel
uit van de opdracht. De stad Ninove wenst immers een financiële meerwaarde te creëren die
de opwaardering van de stadsdiensten (deels)
kan financieren.
Met de herontwikkeling van deze site
wenst de stad Ninove een omgeving te creëren
met een hoge belevingswaarde die opnieuw de
binding met de Dender opzoekt. De opdracht

NINOVE / MASTRPLAN AC NINOVE
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omvat een visie op de herinrichting van de
Denderoever met het verhogen van de zichtbaarheid en de bereikbaarheid. Daarbij moet
rekening gehouden worden met de overstromingsgevoeligheid van het gebied omdat de oeverzone zich zal moeten inpassen in het strategisch plan ‘Ruimte voor Water’, dat voor de
ganse Dendervallei wordt opgemaakt. Tegelijk
moet de site met alle vervoersmodi bereikbaar
blijven en wordt er nagedacht over een meer
duurzame invulling van de parkeerbehoefte.
De fasering zal in dit project zeker een
aandachtspunt zijn evenals het communicatieproces naar de bevolking. De uitdaging bestaat
erin om de burgers te enthousiasmeren voor dit
project. Het bestuur zoekt daarom een interdisciplinair team van stedenbouwkundigen,
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architecten en landschapsarchitecten, die de
ambities van stad kunnen vertalen in één geïntegreerd ontwerp. Er wordt van het ontwerpteam verwacht dat het de stad kan bijstaan in
de ambitie naar financiële valorisatie.
De ontwerpopdracht zal erin bestaan,
in het gedeelde ruimtegebruik een evenwicht
te vinden tussen verschillende functies en
onderdelen, en de circulatie van gebruikers en
bezoekers zo te organiseren, dat het geheel
natuurlijk en aangenaam blijft aanvoelen. Het
stadsbestuur van Ninove hecht ten slotte ook
veel belang aan duurzaamheid. We verwachten daarom van het ontwerpteam dat het de
vooropgestelde klimaatdoelstellingen voor ogen
houdt.

NINOVE / MASTRPLAN AC NINOVE
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