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Open Oproep 21 januari 2011 - voorwoord

Open Oproep 21

Succes door vernieuwing

De Open Oproep is een succes. Sinds de selectieprocedure een tiental jaar geleden door bOb 
Van Reeth werd ingevoerd, is de Open Oproep uitgegroeid tot een klassieker van het publieke 
opdrachtgeverschap in Vlaanderen. Maar de Open Oproep dreigt soms het slachtoffer te wor-
den van zijn eigen welslagen. Een instrument dat te veel wordt gebruikt, verliest immers zijn 
scherpte. De diversiteit aan opdrachten toont de inzetbaarheid van de formule, maar tart ook 
haar grenzen. De Open Oproep is geen vergaarbak waar alle publieke opdrachten zomaar in 
terecht kunnen. Dan staat de selectieprocedure eigenlijk niet meer zo veraf van een normale 
offerteaanvraag en dringen valse verwachtingen zich op. Sommige opdrachten vragen en 
verdienen een andere aanpak. Door bijvoorbeeld op een ander moment in te grijpen in het 
ontwerp- en bouwproces, of vanuit een andere – meer juridische – invalshoek. 

Deze Open Oproep bevat zo opnieuw een aantal projecten uit de inhaaloperatie scholen-
bouw. Het zijn modelprojecten die op verschillende vlakken de mogelijkheden en beperkingen 
van het publieke opdrachtgeverschap uittesten. Ze zijn als DBFM-project opgenomen in de 
Open Oproep en zijn zodoende de dragers van een gedeelde ambitie. Maar ook hier wacht 
ons een opdracht, in het verder verfi jnen en eventueel uitbreiden van de instrumenten die we 
de overheid kunnen aanreiken om te waken over de publieke ruimte en architectuur. 
 
De selectie van deze Open Oproep leest als een stand van zaken van onze werking. De 
projecten die er in zijn opgenomen, zijn enerzijds het resultaat van de inspanningen van mijn 
voorgangers, maar wijzen anderzijds ook de weg naar de thema’s die in de volgende jaren op 
de voorgrond zullen treden. Zo kondigen de woonzorgcentra en ontwikkelingsplannen voor 
zorgcampussen een belangrijk thema aan voor de komende jaren. Ook de Sociale sector is 
ruim vertegenwoordigd: hier liggen kansen om na te denken over hoe je sociale dienstverle-
ning in het stedelijk weefsel kan verankeren, en welke nieuwe typologieën mogelijk zijn voor 
het gegroepeerde wonen. In beide sectoren kondigt zich dus heel wat ontwerp- en denkwerk 
aan, en dat vraagt ongetwijfeld om een gecoördineerd en ruimdenkend architectuurbeleid. 

Laat de Open Oproep dus een instrument zijn om kritisch en innovatief om te springen met 
de architecturale uitdagingen van vandaag. Laat ons de Open Oproep verlichten en scherper 
stellen. Zodat zowel de ontwerpers als de bouwheren opnieuw worden uitgedaagd. Want de 
publieke bouwheren die inzetten op architecturale kwaliteit verdienen een effi ciënte service 
en het beste resultaat. En dat vraagt een verfrissende, vernieuwende aanpak. Tegen Open 
Oproep 22 wil het Team Vlaams Bouwmeester hier alvast werk van maken, en we rekenen 
op jullie, ontwerpers, om ons deels de weg te tonen, door zelf ook op een frisse manier om te 
gaan met de Open Oproep.

Peter Swinnen
Vlaams Bouwmeester
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OO2101
Antwerpen – Provinciehuis
Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van het provinciehuis Antwerpen met gedeeltelijke renovatie en een integrale visie op 
de site. 

Opdrachtgever  Provinciebestuur Antwerpen

Ligging   Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Budget   73 000 000 €(Incl BTW) (Excl Ereloon) 

Honorarium   globaal ereloon tussen 9% en 12%

Vergoeding  25.000€ excl btw per laureaat 

Met de open oproep 1603 van juli 2008 werd de procedure gestart voor de aanduiding van 
een ontwerpteam voor het project provinciehuis Antwerpen. Onduidelijkheid in 2009 over 
de toekomstige rol van de provincie en over de effectieve beschikbaarheid van de voor het 
project gedefi nieerde perimeter leidde tot de stopzetting van de procedure. Vandaag is er 
voldoende duidelijkheid over de contouren van het project zowel fysisch als inhoudelijk, zodat 
tot een heropstart kan overgegaan worden. 

In het Provinciehuis zijn de centrale diensten en bestuursorganen van het Antwerps 
provinciebestuur gevestigd. Het gebouwencomplex is gelegen aan de Koningin Elisabethlei, 
in de negentiende-eeuwse gordel tussen de leien en de ring van Antwerpen. Deze ligging, 
kort bij het centrum van de provinciehoofdplaats, direct in verbinding met de belangrijke 
verbindingswegen tussen de stad en de regio is bijzonder gunstig. De gebouwen zijn echter 
niet meer aangepast aan de moderne noden en het provinciebestuur wil deze gelegenheid 
gebruiken om met architecturale middelen uitdrukking te geven aan de geactualiseerde 
maatschappelijke betekenis van het provinciebestuur. Deze nieuwe symboolwaarde zou 
moeten tot uiting komen zowel in de gebouwen als in de site en dit op schaal van de gebouwen, 
de site en de verankering van de site in haar omgeving.

Doelstelling van het project: het provinciehuis en de omgevende site omvormen tot een 
kwaliteitsvol complex dat vormelijk uitdrukking geeft aan de wijze waarop het provinciebestuur 
zijn maatschappelijke missie wenst te vervullen, open onthaal biedt aan het publiek en de 

goede werking van de diensten optimaal ondersteunt.

Kwaliteit en meerwaarde zijn te realiseren op gebied van duurzaamheid, functionaliteit, 
architecturaal beeld en bouwtechnische rationaliteit, toegankelijkheid van de openbare ruimte, 
versterking en integratie van de groenvoorziening,. 

Op het vlak van specifi ek energieverbruik is de doelstelling een laag-energie tot passief 
gebouw te realiseren. De exploitatiekosten vormen naast de initiële investeringskosten een 
belangrijk evaluatiecriterium bij de beoordeling van het concept. 
De opgave omvat :
1) het huisvesten van alle centrale functies en diensten van het provinciebestuur in een 
nieuwbouw, waarbij de bruto-oppervlakte werd bepaald op circa  35.000 m²;  het integreren 
van de cruciale elementen van huidige voorbouw in het totaalconcept;
2) het uittekenen van een architecturaal concept waarbij het nieuwe provinciehuis een 
antwoord geeft op de uitdagingen van de toekomst met bijzondere aandacht voor de behoefte 
aan een effi ciënte en moderne werkorganisatie en dito werkprocessen, duurzaamheid en 
milieuvriendelijkheid;
3) het heraanleggen van de volledige site inclusief parkeergelegenheid, circulatie en 
doorstroming, maar waarbij voldoende oog moet zijn voor de mogelijkheden van de site als 
stedelijke groene openbare ruimte.



Open Oproep 21 januari 2011 - 5

Open Oproep 2101
Antwerpen

Provinciebestuur Antwerpen



Open Oproep 21 januari 2011 - 6

Open Oproep 2101
Antwerpen
Provinciebestuur Antwerpen



Open Oproep 21 januari 2011 - 7

Open Oproep 2101
Antwerpen

Provinciebestuur Antwerpen



Open Oproep 21 januari 2011 - 8

OO2102
Kruishoutem – woonzorgcentrum en kinderdagverblijf 
Volledige studieopdracht voor bouw van 1. een woonzorgcentum en 2. een kinderdagverblijf te Kruishoutem.

Opdrachtgever  vzw Vijvens

Ligging   hoek Marolleweg en Passionistenstraat, 9770 Kruishoutem  

Budget   20 milj € excl btw en excl erelonen

Timing   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): mei 2011
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 2012-2015
   Voorziene beëindiging van de werken: 2014-2017

Honorarium  Honorarium architectuur tussen 6% en 8%
   Honorarium stabiliteit tussen 1% en 1,5% op het totale bouwbudget
   Honorarium technieken tussen 2% en 2,5% op het totale   
   bouwbudget

Vergoeding  13.500 € (excl. btw) per laureaat 

Kruishoutem is een landelijke gemeente gelegen in de Vlaamse Ardennen en telt ruim 8000 
inwoners. De gemeente Kruishoutem bestaat uit de hoofdgemeente Kruishoutem (inclusief 
de woonwijk-parochie De Marolle) en de deelgemeenten Wannegem-Lede, Lozer en Nokere. 
De vzw Vijvens is actief in de ouderenzorg in de gemeenten Zingem en Kruishoutem. Haar 
missie is “een bevredigend antwoord bieden aan mensen uit de lokale gemeenschap die door 
ouder worden zorg behoeven”. Vanuit deze missie met als basiswaarden: respect voor de 
mens en zijn omgeving, belangeloze inzet voor anderen en openheid naar de maatschappij 
bouwt de vzw Vijvens verder aan de nodige infrastructuur om tegemoet te komen aan de 
behoeften van zorgbehoevende ouderen in de gemeente Kruishoutem en Zingem. 
De vzw Vijvens beheert 2 woonzorgcentra nl. Home Vijvens te Huise Zingem (92 RH en 
(5 kortverblijven) en Home Sint-Petrus te Kruishoutem (91 RH, 3CVK en 7CVD). Ze wil in 
de toekomst een 3de campus “Waegebrughe” uitbouwen, in een vernieuwend architecturaal 
concept. Het nieuw project moet een diversiteit van woonvormen aanbieden, inclusief een 
aantal facilitaire diensten zoals een grootkeuken. De nieuwe campus zal ruimte bieden 
aan 20 servicefl ats voor echtparen of alleenstaande ouderen, die bewust kiezen voor een 
aangepaste woning waar men levenslang kan wonen. Verder een harde zorgkern met 60 
woongelegenheden, opgesplitst in leefgroepen. Alsook 30 inleunfl ats in de nabijheid van 
de harde zorgkern, voor echtparen met een zorgbehoevende partner of voor alleenstaande 
ouderen, die omwille van kwetsbaarheid of sociale vereenzaming nood hebben aan de nabijheid 
van zorg. Aansluitend bij de zorgkern een centrum voor kortverblijf met 9 verblijfseenheden en 
een centrum voor nachtopvang met 2 verblijfseenheden. Een dagverzorginscentrum met 15 

verblijfseenheden en een dienstencentrum als ondersteuning voor ouderen die thuis wonen 
vervolledigen het geheel. 
Naast voorzieningen voor ouderen moet er ook een infrastructuur ontwikkeld worden voor 
jong dementerenden. Dit verblijf voor 7 bewoners, inclusief 2 plaatsen korte verblijf moet ook 
ruimte bieden om 7 personen in dagopvang te kunnen huisvesten. 
De vzw Vijvens wil op dezelfde campus ook een kinderdagverblijf bouwen voor minimaal 23 
en maximaal 56 kinderen.
Dit totale project moet kaderen in een waardevolle landschappelijke omgeving en innoverend 
zijn op het vlak van residentiële ouderenhuisvesting. De campus Waegebrughe moet een 
plaats zijn waar ouderen graag wonen en heeft een brugfunctie naar de thuiszorg.
De vzw Vijvens heeft de erfpacht van een terrein genaamd “de Kruiskouter”, gelegen op 
de hoek van de Marolleweg en de Passionistenstraat. Op het aanpalende terrein zal in 
de nabije toekomst een nieuwe gemeenteschool worden gebouwd. Aan de overzijde van 
de straat komen binnenkort nieuwe lokalen voor de jeugdbewegingen. Het terrein heeft 
een bebouwbare oppervlakte van 3000m². De parochiekerk bevindt zich centraal op het 
terrein. Deze zal in de toekomst een centrale rol blijven spelen. De nieuwbouw dient zich 
volgens het BPA aan te sluiten op de bestaande bebouwing. De andere helft van het terrein 
is een parkzone met mooie hoogstammige bomen. Achter deze parkzone bevind zich een 
uitgestrekt landbouwgebied deels bosuitbreidingsgebied. Naast de integratie in de buurt dient 
dan ook de nodige aandacht te worden besteed aan de verbondenheid met de natuur en 
groenvoorzieningen in de onmiddellijke omgeving. Integratie van het project in zijn omgeving 
en rekening houden met de eigenheid van de streek staat voorop. Op het terrein bevindt zich 
een Mariagrot. De opdrachtgever wenst deze een prominente plaats te geven binnen het 
nieuwe project en de publieke toegankelijkheid ervan behouden. 
De gebouwen dienen energiezuinig en onderhoudsvriendelijk ontworpen te worden, met oog 
voor duurzaamheid, fl exibiliteit. De gebouwen moeten een open sfeer uitademen. Hoewel 
wonen centraal staat moet de zorg op een effi ciënte manier kunnen worden verleend. Door 
fl exibel te bouwen wil de vzw Vijvens een antwoord bieden op de steeds veranderende 
behoeften inzake ouderenzorg.
Voor de deelprojecten die gesubsidieerd worden door het VIPA, dient de vooropgestelde 
budgettaire ruimte te worden gerespecteerd. 
Door zijn unieke ligging biedt dit project kansen tot intergenerationele betrokkenheid. De 
voornaamste uitdaging zal erin bestaan te streven naar een symbiose tussen woon-en 
zorgcomfort, geborgenheid, individualiteit en privacy.
De uitvoering van de deelopdracht van het woonzorgcentrum is gegarandeerd. De uitvoering 
van de deelopdracht van het kinderdagverblijf hangt af van subsidiëring en kan nog niet 
gegarandeerd worden. De opdrachtgever kan ook beslissen om de betreffende opdracht, mits 
inrichting van een nieuwe aanbestedingsprocedure, aan derden te gunnen. De ontwerper kan 
in dat geval geen rechten van schadevergoeding doen gelden. 
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OO2103
Wingene – Zorgcampus
Volledige studieopdracht voor de bouw van een zorgcampus voor senioren te Wingene

Opdrachtgever   vzw Amphora, een Publiek Private Samenwerking tussen   
   OCMW,  gemeente en vzw Sint-Anna als private partner

Ligging   H. Sacramentstraat, 8750 Wingene:
   binnengebied tussen H. Sacramentstraat, St. Amandsstraat en   
   Blekreke

Budget   € 20.000.000 incl. btw, erelonen en omgevingsaanleg (gebouwen  
   instapklaar)

Timing   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): augustus 2011
   De bouwaanvraag en het subsidiedossier VIPA moeten voor eind  
   2011 ingediend kunnen worden.

Honorarium  globaal ereloon min. 7,5% - max. 9,5%

Vergoeding  € 7.000 excl. btw per laureaat

De vzw Amphora werd opgericht met als doel een nieuw woonzorgcentrum te realiseren in 
de gemeente Wingene. Sint-Anna vvo (voorziening voor ouderen) vzw, het OCMW en de 
gemeente Wingene, allen deeluitmakend van de vzw Amphora, hebben reeds een lange traditie 
inzake ouderenzorg. Door de krachten te bundelen kan het aanbod verder gedifferentieerd 
worden volgens de huidige en toekomstige noden van de Wingense senioren waarbij het 
nieuwe woonzorgcentrum kan functioneren als zorgbaken, geïntegreerd in de centrumwijk.

De focus bij het ontwerp blijft niet beperkt tot de realisatie van 135 rusthuis woongelegenheden. 
Ook transmurale voorzieningen zullen aangeboden worden zoals een centrum voor 
kortverblijf met 10 eenheden, 5 assistentiewoningen voor echtparen (van wie één van de 
partners zorgbehoevend is), een dagverzorgingscentrum en een lokaal dienstencentrum. 
Niettegenstaande de omvang van dit project is het wenselijk om huiselijke kleinschaligheid 
terug te vinden in het ontwerp. Kleine geclusterde woongroepen kunnen een antwoord zijn 
op deze vraag, waarbij ook rekening gehouden  wordt met de specifi eke noden van ouderen  
met dementie.

Het nieuwe woon- en zorgcentrum wordt voorzien op een bouwplaats van 1,6 ha, gelegen in 
het binnengebied tussen de H. Sacramentstraat en de Tieltstraat.
In de onmiddellijke nabijheid bevindt zich het gemeenteplein, kerk, winkels en school. Ook 
met het openbaar vervoer is de site gemakkelijk te bereiken vanuit de buurgemeentes. Er 

werd bewust gekozen voor een centrale ligging omdat het voor ouderen belangrijk is in de wijk 
of de omgeving waar zij zijn opgegroeid en geleefd hebben hun levensloop verder te zetten.

Het ontwerp dient een globale visie te geven over het volledige binnengebied. Daarbij 
dient de nodige aandacht te gaan naar mobiliteit (ontsluiting voor bezoekers en personeel, 
parkeergelegenheid …) en naar integratie in de onmiddellijke omgeving (achterkant woningen 
H. Sacramentstraat, aansluiting Blekreke, relatie t.o.v. St. Amandsstraat). 

De opdracht gaat uit van het volledige programma op deze site, maar indien bepaalde 
complementaire onderdelen bij het woonzorgcentrum niet kunnen ingepast worden in de site, 
houdt de opdrachtgever zich de vrijheid voor om deze te schrappen.

Daarnaast is ook de timing heel belangrijk. De bouwheer wenst absoluut een bouwaanvraag 
en subsidieaanvraagdossier VIPA (technisch-fi nancieel dossier) te kunnen indienen tegen 
eind 2011.
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OO2104
Machelen – Woonzorgcentrum
De volledige studieopdracht voor de renovatie en/of nieuwbouw van een woonzorgcentrum met in totaal ongeveer 92 woongelegenheden 
voor residentieel verblijf en 7 woongelegenheden voor kortverblijf en een dagverzorgingscentrum en de inrichting van de open ruimte 
te Machelen.
Opdrachtgever  OCMW Machelen

Ligging   Koningin Fabiolalaan 62, 1830 Machelen

Budget   14.500 000 € excl BTW, excl ereloon

Honorarium   Honorarium architectuur tussen 6% en 6,8%
   Honorarium stabiliteit tussen 1,8% en 2,4% op het totale   
   bouwbudget
   Honorarium technieken tussen 1,7% en 2,3% op het totale   
   bouwbudget

Vergoeding  7.500€ excl btw per laureaat 

Machelen is een gemeente met meer dan 12.500 inwoners, zich situerend in de Brusselse 
rand, vlakbij de luchthaven van Zaventem. Machelen heeft naast Machelen zelf nog één 
deelgemeente te weten, Diegem.

Het OCMW plant in zowel Machelen als Diegem de bouw van servicefl ats waarmee ze 
tegemoet wenst te komen aan de reële noden en behoeften van haar inwoners. Aangezien het 
OCMW momenteel eveneens de enige inrichter is van residentiële woonzorggelegenheden 
voor ouderen plant het OCMW een aanpassing en uitbreiding van haar infrastructuur waarvoor 
deze open oproep wordt gelanceerd.

Deze aanpassing van de infrastructuur onder de vorm van een woonzorgcentrum zal 
gerealiseerd worden op de bestaande site van het huidige woonzorgcentrum en zal (in functie 
van de mogelijkheden) een combinatie kunnen zijn van nieuwbouw, renovatie en verbouwing. 
Architecturaal gezien ligt de uitdaging voor om een belangrijk bouwprogramma op de site te 
realiseren die de leefbaarheid en toegankelijkheid maximaliseert maar tegelijkertijd wonen, 
zorgen, leven én welzijn optimaliseert en dit zowel vanuit het oogpunt van de (toekomstige) 
bewoners als vanuit het oogpunt van exploitatie van zorg.

Conceptueel gezien dienen intramurale woonzorgvormen zoals rusthuiswoongelegenheden 
en woongelegenheden in een centrum voor kortverblijf naadloos naast een transmurale 
zorgverlening als een dagverzorgingscentrum worden ingepast. 
Tegelijkertijd wenst het OCMW de  mogelijkheden open te houden om een extramuraal 
aanbod te realiseren onder de vorm van een sociale restaurantfunctie en antennefuncties 
van een lokaal dienstencentrum. Een kinderdagverblijf (gericht naar het personeel van het 
woonzorgcentrum) en de realisatie van klassieke appartementen completeren het programma. 

Met betrekking tot de laatste twee wordt van de architect enkel gevraagd de benodigde 
zonering op het terrein te voorzien en valt de uitwerking ervan niet binnen de opdracht van 
de open oproep.

Voor het toekomstige woonzorgcentrum wordt uitgegaan van een continuüm in zorg, maar 
evenzeer van aangepaste zorg (zorg-op-maat) waar noodzakelijk. Niettegenstaande een 
heterogene woonzorgbenadering houdt het OCMW rekening met een stijgende groep van 
bewoners met dementie en wordt binnen het concept een afdeling voorzien waar specifi eke 
opvang en begeleiding van deze bewoners en waarbij een maximum groepsgrootte van 15 
bewoners wordt nagestreefd die opdeelbaar naar een kleinere entiteit mogelijk moet maken. 
Voor bewoners met somatische zorgnoden wordt er binnen de collectieve woonformule 
geopteerd voor een leefgroepgrootte van 15 woongelegenheden die tot  een organisatorische 
basisentiteit van 30 woongelegenheden (afdeling) gekoppeld kan worden. Een fl exibel 
bouwconcept moet toelaten dat leefgroepen (en mogelijks ook afdelingen (niet de gesloten 
afdeling)), kunnen worden gecompartimenteerd, maar toch ook opsplitsbaar zijn wanneer dit 
nodig wordt geacht.

De aanpassing van de infrastructuur dient een wissel op de toekomst te worden, waarbij een 
modern woonzorgcentrum tegemoet komt aan de reële noden van de toekomstige bewoners 
en een meerwaarde wordt gecreëerd naar de omgeving én naar de zorgverleners die in zullen 
staan voor deze bewoner.
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OO2105
Oosterlo – huis Perrekes
Volledige studieopdracht voor de uitbreiding van een woon- en zorgcontinuüm met een huis voor mensen met dementie, een zorgpension, 
kinderdagopvang, assistentiewoningen en bijbehorende tuinen voor Huis Perrekes te Oosterlo (Geel)

Opdrachtgever   vzw Huis Perrekes, Oosterlo

Ligging:    Zammelse weg 1, 2440 Oosterlo (Geel)

Budget:    Nader te bepalen, een aantal deelopdrachten wordt    
   gesubsidieerd door het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor   
   Persoonsgebonden Aangelegenheden)

Timing:    Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): oktober 2011
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerders: na principiële   
   subsidiebelofte

Honorarium  globaal ereloon tussen 10% en 12%, excl. BTW (incl. stabiliteit,  
   technieken en landschap)

Vergoeding:   5 000 € incl. BTW per laureaat

Huis Perrekes bestaat sinds 1986 en overkoepelt drie huizen voor telkens vijftien mensen 
met dementie. De groep is heterogeen samengesteld al naargelang de stadia van het 
dementeringsproces, leeftijd, geslacht, socio-culturele achtergrond. De zorg en de begeleiding 
in Huis Perrekes wordt gegeven binnen de context van kleinschalig, genormaliseerd wonen 
voor personen met dementie – een zo gewoon mogelijk huis in een gewone straat in een 
gewoon dorp. Er wordt bewust gekozen voor de benaming ‘huis’, die verwijst naar het 
samenspel van materiële en immateriële omgeving. Het ‘huis’ bedoelt de bewoners uit te 
nodigen om te participeren terwijl het tegelijkertijd containt, draagt en loslaat.

Huis Perrekes kiest voor ontschotting en integratie in het dorp. Dorpsgenoten maken gebruik 
van de zorg-en dienstverlening en worden betrokken in het aanbod van activiteiten. Bewoners, 
familie en medewerkers maken gebruik van de aangeboden diensten in het dorp.

Huis Perrekes kiest voor zorg op maat in haar diversiteit. Naast de residentiële kernopdracht 
wil het de thuiszorg ondersteunen en aanvullen. In het zorgpension biedt men dagverzorging 
en dag-en nachtopvang aan. Familieleden en passanten kunnen er ook overnachten. De 
assistentiewoningen bieden huisvesting aan mensen die nood hebben aan de nabijheid van 
een zorgende omgeving en aan degenen die in de omgeving van hun familielid willen wonen. 
Met het opstarten van de kinderopvang wil Huis Perrekes de cirkel van het continuüm rond 
maken en de kinderen van medewerkers en buurtbewoners de kans geven om op te groeien 
in een omgeving waarbinnen zij verbindingen kunnen aangaan. Elke betrokkene en elk deel 

van het continuüm is een stimulans voor contact met de ander en het andere en nodigt uit om 
zo lang mogelijk een betekenisvolle rol te vervullen.

Voor de toekomst van Huis Perrekes is een conceptstudie uitgewerkt, die de ambities 
scherpstelt en vertaalt in een ruimtelijk scenario. Kern van het voorstel is een centraal park 
van tuinen tussen de bestaande huizen en de uitbreidingssite. Deze publieke zone volgt de 
loop van een buurtweg naar de achterliggende velden en vindt haar invulling, naast ontsluiting 
en doorsteek, in een weide met dieren, moestuinen en verschillende speel-en rustplekken. De 
verweving van deze publieke plek met de privétuinen van bestaande en nieuwe gebouwen 
stimuleert ontmoetingen en medegebruik.
Voor de nieuwe gebouwen langs deze centrale ruimte vertolkt de architectuur de visie van 
Huis Perrekes. Deze schept een evenwicht tussen een zo groot mogelijke autonomie voor elke 
betrokkene enerzijds en een geborgen en stimulerende omgeving anderzijds. Sleutelwoorden 
zijn: vertrouwdheid, herkenbaarheid, eenvoud, overzichtelijkheid, schoonheid en uitnodiging.

Het ontwerpen en bouwen van het zorgpension (10 kamers voor kortverblijf en 10 plaatsen 
voor dagverzorging) en het huis voor 15 mensen met dementie wordt door Vipa gesubsidieerd 
en is samen met het bouwen van 6 assistentiewoningen gegarandeerd (2.340m²). De 
realisatie van de kinderopvang voor 23 kinderen (460m²) en de buitenaanleg van de publieke 
ontmoetingsruimte met speeltuin (3200m², gelegen in het publiek domein van de stad Geel) 
zijn in onderhandeling. In eerste fase behelst het ontwerp ook de inrichting van de privétuinen 
en een visie op de parkeerproblematiek (3.900m²). In een tweede fase wordt een herinrichting 
van een bestaand huis (460m2) naar een palliatieve setting (hospice), een tweede huis voor 
15 mensen met dementie, en 4 bijkomende assistentiewoningen (1300m²)  gepland telkens 
met bijbehorende privétuinen, parking en omgevingsaanleg (780m²). Deze worden gebouwd 
op percelen van derden waarover vandaag nog wordt onderhandeld. De opdrachtgever, kan 
na oplevering van de eerste fase, besluiten om de 2de fase aan de ontwerper te gunnen. De 
ontwerpers zullen een voorstel tot vergoeding voor deze tweede fase indienen.



Open Oproep 21 januari 2011 - 21

Open Oproep 2105
Oosterlo

vzw Huis Perrekes



Open Oproep 21 januari 2011 - 22

Open Oproep 2105
Oosterlo
vzw Huis Perrekes



Open Oproep 21 januari 2011 - 23

Open Oproep 2105
Oosterlo

vzw Huis Perrekes



Open Oproep 21 januari 2011 - 24

OO2106
Zemst- Crematorium
Volledige studieopdracht voor de bouw van een nieuw crematorium aan de Erasmuslaan te Zemst-Eppegem.

Opdrachtgever  Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Havicrem
Ligging   Erasmuslaan, site Cargovil, 1980 Zemst-Eppegem

Budget   gebouw: 5,5 miljoen € excl btw en excl erelonen
   omgevingswerken: 0,85 miljoen € excl btw

Timing   Voorziene beëindiging van de werken: 01.01.2014

Honorarium  honoratium architectuur tussen 6% en 7%
   honorarium stabiliteit tussen 2,1% en 2,8% op het totale   
   bouwbudget
   honorarium technieken tussen 2% en 2,7% op het totale   
   bouwbudget
   honoratium omgevingsaanleg tussen 5,5% en 7,3% op het   
   budget voor omgevingswerken

Vergoeding  6.500 € (excl. btw) per laureaat

De intergemeentelijke vereniging Havicrem werd in 2003 opgericht door 27 gemeenten uit het 
arrondissement Halle-Vilvoorde en de provincie Vlaams-Brabant.

De vereniging heeft tot doel het oprichten en besturen van één of meerdere crematoria en 
één of meerdere intergemeentelijke begraafplaatsen op het grondgebied van de provincie 
Vlaams-Brabant.
Momenteel staat zij in voor het beheer van het crematorium van Vilvoorde.

De vereniging besliste om een nieuw afscheidscentrum te bouwen op de gronden gelegen aan 
de Erasmuslaan, site Cargovil, te Zemst-Eppegem. Dit functioneel gebouw dient te worden 
ontworpen met nadruk op een operationele functionaliteit binnen een beperkte tijdslimiet en 
budget.

De opdracht die het voorwerp uitmaakt van deze publicatie handelt over de architectuuropdracht 
voor de bouw van een nieuw crematorium en de aanleg van de buitenruimte. Het vaststellen 
van de stedenbouwkundige randvoorwaarden en, de afbakening van het terrein maakt geen 
deel uit van de opdracht

Een afscheidscentrum / annex crematorium is een emotionele plaats waar op een waardige 
wijze afscheid kan worden genomen. Het is een publieke pluralistische plaats waar mensen 

ongeacht geloofs- en fi losofi sche overtuigingen terecht kunnen.
De architectuur die we nastreven dient uiteraard kwaliteitsvol te zijn, met respect voor de 
omgeving en voor de emoties van de mensen die er van hun overledenen komen afscheid 
nemen. Het gebouw moet transparant zijn en bijzondere aandacht zal besteed worden aan 
de effi ciënte en duidelijke routing. 

Het bouwprogramma omvat:
- een technisch gebouw voor 3 a 4 crematieovens met uitbreidingsmogelijkheden voor 
eventuele nieuwe vormen van lijkbezorging.
- twee a drie aula’s met bijbehorende familiekamers en een wachtruimte
- een gebouw voor cafetaria en rouwmaaltijden
- de aanleg van parkings en buitenruimte

De ovens- en fi lterinstallaties vormen geen onderdeel van de studieopdracht. De inplanting van 
deze technische installaties en de esthetische aspecten zijn wel inbegrepen in de opdracht.

www.havicrem.be
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OO2107
Aalst – Immerzeeldreef
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een beeldkwaliteitsplan en een globaal inrichtingsplan voor de omgeving van de 
Immerzeeldreef te Aalst.

Opdrachtgever  stad Aalst

Ligging  zone tussen Brusselsesteenweg, Hof ten Bergestraat/Langestraat,   
  Zandberg en Somergembeek, 9300 Aalst

Budget:  - opmaak beeldkwaliteitsplan en globaal inrichtingsplan : 
  maximum 120 000,- EUR (incl. btw)
  - opmaak RUP(‘s) facultatief: maximum 80 000,-EUR (incl. btw)
  - opmaak ontwerpplannen facultatief: KVIV-tarieven

Vergoeding 6 000€ (incl. btw) per laureaat

Op 10 juli 2003 (B.S. 2 september 2003) werd het gewestelijk RUP Afbakening 
Regionaalstedelijk Gebied goedgekeurd. In dit RUP werd o.a. het woonuitbreidingsgebied 
aan de Immerzeeldreef tot stedelijk woongebied bestemd. Het stedelijk woongebied 
Immerzeeldreef te Aalst situeert zich net buiten het stadscentrum en dit langs één van de 
belangrijkste invalswegen naar de stad, de Brusselsesteenweg (N9). Het noordelijk deel van 
het plangebied – ten noorden van de Affl igemdreef – ligt buiten het stedelijk woongebied 
Immerzeeldreef en ligt deels in agrarisch gebied volgens het gewestplan. Dit agrarisch gebied 
is opgenomen als reservegebied voor wonen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en is 
niet op korte termijn te ontwikkelen.
Het realiseren van gemengde stedelijke wijken als complete en leefbare woonomgevingen 
is in het stedelijk woongebied gewenst. Met het oog op het realiseren van een strategisch 
voorbeeldproject, staat een kwalitatieve en duurzame ontwikkeling voorop. Naast het 
ontwikkelen van nieuwe woonprojecten, zijn het behoud van open ruimteverbindingen, het 
voorzien van strategische publieke ruimtes en pleinen op wijkniveau, het versterken van het 
randstedelijk groengebied Zomergembeek, het respecteren van bestaande landschappelijke 
waarden, het vergroten van het waterbergend vermogen van de aanwezige waterlopen 
alsook het maximaal van bebouwing vrijwaren van de lager gelegen valleigebieden, enkele 
spelregels. De nieuwe ontwikkelingen dienen goed ingepast te worden in de omgeving.
De stad Aalst beschikt over te weinig diversiteit aan stedelijke woonomgevingen. De 
stad wil die verscheidenheid versterken door de identiteit van elke bestaande en nieuwe 
woonomgeving door middel van een heldere en herkenbare ruimtelijke inrichting vorm 
te geven. Strategische ingrepen binnen de woonomgevingen gebeuren in functie van de 

diversiteit in het woningaanbod.
Met de nieuwe te ontwikkelen woongebieden wil de stad zich vooral richten op die groepen 
die vandaag de stad ontvluchten, met name beter gegoede en sociale middengroepen en 
jonge gezinnen met kinderen.
De opdracht betreft de opmaak van een globaal inrichtingsplan, voorafgegaan door een 
beeldkwaliteitsplan dat een goede onderbouwing moet geven voor de ruimtelijke keuzes 
(typologieën, densiteiten, (openbare) groene ruimte,..) die dan in het inrichtingsplan 
zullen worden opgenomen. De belangrijkste functie van het beeldkwaliteitsplan is die van 
toetsingskader voor de kwaliteit van nieuwe ontwikkelingen. Vanuit het beeldkwaliteitsplan 
ontstaat een wensbeeld en de hieruit voortvloeiende randvoorwaarden leiden tot een aantal
gewenste karakteristieken die zowel tekstueel als met impressies worden uitgewerkt. Het 
inrichtingsplan dient de nieuwe ontwikkelingen met een hoge graad van detaillering vast te 
leggen.
Het multidisciplinair ontwerpteam zal voldoende affi niteit moeten aantonen met inrichting van 
publieke ruimte en eigentijdse architectuur in een duurzaam kader en zal bereid moeten zijn 
tot een open, intensieve communicatie met de omwonenden/bevolking.
Na de oplevering van het globaal inrichtingplan met beeldkwaliteitsplannen kan de stad er 
toe besluiten om het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor de uitvoering ervan 
naar een RUP en/ of ontwerpplannen voor de inrichting van de publieke ruimte, al dan niet te 
gunnen aan het ontwerpteam dat het globaal inrichtingsplan met beeldkwaliteitsplannen heeft 
opgemaakt. Met een RUP wordt de beoogde kwaliteit juridisch vastgelegd en op het terrein 
effectief gerealiseerd.
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OO2108
Sint-Niklaas –Administratief Centrum/sociaal huis
Volledige studieopdracht voor de bouw van een Nieuw Administratief Centrum/Sociaal Huis.

Opdrachtgever   OCMW-Sint-Niklaas

Ligging    Baenslandwijk, 9100 Sint-Niklaas

Budge:    8,8 miljoen euro, exclusief btw en exclusief erelonen

Timing    Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): zomer 2011
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): zomer 2012
   Voorziene beëindiging van de werken: begin 2014

Honorarium   Architectuur, stabiliteit, technieken, veiligheidscoördinatie, EPC  
   min 7% max 9% van het defi nitief ontwerp.

Vergoeding   16.000 euro (exclusief BTW) per laureaat.

In het kader van haar meerjarenplanning moderniseert en verandert het OCMW van Sint-
Niklaas haar werkwijze en infrastructuur. Het huidige gebouw aanpassen is niet mogelijk, 
gelet op de eisen inzake dienstverlening, duurzaamheid en vormgeving.

Het streven is om in het oog springende gebouwen op te richten, die gekenmerkt worden 
door duurzaamheid inzake bouwmaterialen en technieken.  Bovendien wordt een grote 
fl exibiliteit naar de toekomst verwacht. De gebouwen moeten over 30 jaar, zonder ingrijpende 
aanpassingen, nog steeds functioneel gebruikt kunnen worden.
Op de site, die aan de zuidzijde van het stadcentrum ligt, bouwt het OCMW naast het 
administratief centrum ook een woonzorgcentrum, enkele bejaardenwoningen en een 
dienstencentrum. De site biedt mogelijkheden en beperkingen (o.a. hoogspanningsleidingen).  
Het is de ambitie om met de ontwikkeling van de site een meerwaarde voor de buurt te doen 
ontstaan. Het creëren van publieke paden en aangename publieke ruimte is daarbij van groot 
belang. 
Er wordt groot belang gehecht aan de duurzaamheid van het project en het gebouw in het 
bijzonder. Het team zal voldoende affi niteit moeten aantonen met de inrichting van publieke 
ruimte en eigentijdse architectuur in een duurzaam kader. 
In deze opdracht zijn kwaliteit en meerwaarde te realiseren op het gebied van duurzaamheid, 
functionaliteit, toegankelijkheid, versterking van open ruimte, verbinding met de omgeving, 
eigentijdse beeldvorming en bouwtechnische rationaliteit. 

De grote lijnen voor de site zijn uitgewerkt in een masterplan en in een beeldstudie met 
sonderingsonderzoeken.  De grote lijnen worden momenteel vastgelegd in een RUP dat in de 
zomer 2011 gefi naliseerd wordt.
Voor het administratief centrum/sociaal huis is een zone van 6500 m² beschikbaar van 
het volledige terrein.  Er wordt gedacht aan een gebouw met ongeveer 5000 m² bruikbare 
vloeroppervlakte. Daarbij dienen, voor het woonzorgcentrum en het administratief centrum 
samen, een 130 tal parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. Dat kan zowel op of onder 
de zone bestemd voor het administratief centrum, als op andere zones van het terrein in 
eigendom van het OCMW.
 
Bij de indeling van het gebouw zal gewerkt worden met een onderverdeling tussen front- en 
backoffi ce. In de frontoffi ce zitten een algemene onthaalbalie,  wachtruimten, spreekplaatsen, 
een aantal bureaus en sanitair voor bezoekers. In de backoffi ce dient plaats te zijn voor 
vergaderruimten, bureaus, etc. voor minimaal 120 en maximaal 150 personeelsleden. Een 
aantal van de vergaderruimten zal ook buiten de kantooruren voor bezoekers vlot bereikbaar 
moeten zijn. 
In het administratief centrum/sociaal huis moeten bezoekers zich welkom voelen en op een 
klantvriendelijke manier onthaald kunnen worden. Het gaat daarbij niet alleen om bezoekers 
en cliënten van het OCMW. Ook andere welzijnsdiensten, waaronder enkele stadsdiensten, 
zullen hun bureau of spreekuur in het gebouw houden. Een bijzonder aandachtspunt is de 
toegankelijkheid voor ouderen en personen met een handicap.
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OO2109
Staden –Administratief Centrum en dienstencentrum
Volledige studieopdracht voor 1. de opmaak van een ontwikkelingsplan voor de site Sint-Jan  en 2. de bouw van een lokaal dienstencentrum 
en een administratief centrum 

Opdrachtgever  gemeente en OCMW Staden 
Ligging   site Home Sint-Jan,  Hospitaalstraat – Ieperstraat, 8840 Staden
Budget   opmaak ontwikkelingsplan : 30.000 € excl btw en erelonen
   project : 4.500.000€ excl btw en erelonen, incl buitenaanleg 
Timing   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 2011
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s):  2012 - 2014
   Voorziene beëindiging van de werken: 2016
Honorarium  nieuwbouw
   Honorarium architectuur tussen 5% en 7%
   Honorarium stabiliteit tussen 1% en 2% op het totale bouwbudget
   Honorarium technieken tussen 2% en 3% op het totale bouwbudget
   Verbouwing
   Honorarium architectuur tussen 8% en 11%
   Honorarium stabiliteit tussen 1,5% en 3% op het totale bouwbudget
   Honorarium technieken tussen 2% en 3,5% op het totale bouwbudget
   Buitenaanleg Volgens KVIV barema I tussen klasse 1 en klasse 2
Vergoeding  5.000 € (excl. btw) per laureaat

Het landelijke Staden ligt in het hart van West-Vlaanderen. Het is een dynamische gemeente, 
die 11.000 inwoners telt.

De gemeentelijke en de OCMW administratie zijn zeer krap gehuisvest. Een goede en 
effi ciënte dienstverlening aan de inwoners vraagt om een beter huisvesting. 
De gemeentelijke administratie is nu gevestigd in het gemeentehuis in Staden.  De 
administratie van het OCMW vindt onderdak in een gebouw bij het rusthuis Home Sint-Jan. 
Beide administraties liggen in de kern van de grootste deelgemeente.
Gemeente en OCMW willen ook beide administraties centraliseren en zoveel mogelijk 
integreren.

Het OCMW bouwt momenteel een nieuw woon-zorg-centrum in de deelgemeente 
Oostnieuwkerke. De 59 bewoners van rusthuis St. Jan nemen in 2013 hun intrek in hun 
nieuwe thuis. Het huidige rusthuis Home St. Jan komt dan leeg te staan.
Alleen de OCMW administratie en de sociale dienst zijn er dan nog aanwezig.

Staden gelooft dat deze vrije ruimte en de bestaande gebouwen mogelijkheden bieden om er 
de administratie van OCMW en gemeente te vestigen in een geïntegreerd project.
Het OCMW wil ook haar sociale dienstverlening verder uitbouwen en versterken met de 
inplanting van een lokaal dienstencentrum en de bouw van een sociaal woonproject met 

zorgverlening op maat.
Er is ruimte voor een twintigtal  wooneenheden.

Het woonweefsel van de kern,  de aansluitende nog verder te ontwikkelen groene ruimte, 
het aanpalende terrein van een jeugdbeweging en de naastliggende gemeenteschool zijn 
belangrijke raakpunten met de directe omgeving. Zij kunnen een meerwaarde betekenen voor 
het project.
Staden wil het project op een logische, harmonieuze en doordachte wijze zien aansluiten op 
de bestaande publieke functies en publieke ruimte.

Conceptueel vraagt het bestuur een sobere, leesbare en eigentijdse architectuur die op 
natuurlijke wijze met de omgeving versmelt.
Herkenbaarheid, klantgerichtheid, langdrempeligheid en toegankelijkheid zijn belangrijke 
elementen. 

Bij het binnentreden van het gebouw is meteen de organisatie transparant, de publieke 
toegankelijkheid duidelijk. Het gebouw biedt plaats voor een werking met een front en een 
back offi ce.
Inzake duurzaamheid stelt het open huis van alle burgers een sterk voorbeeld. 

De opdracht omvat drie delen :
Deel 1 : opmaak van een masterplan / ontwikkelingsplan voor de volledige site waarin 
administratieve diensten (gemeente-kantoor), lokaal dienstencentrum en woonproject 
conceptueel afgestemd zijn op elkaar en op de omgeving.
Deel 2 :  architectuuropdracht voor het lokaal dienstencentrum.
Deel 3 : architectuuropdracht voor het administratief centrum (gemeente-kantoor)
De realisatie van het woonproject maakt geen deel uit van de opdracht.
Van de ontwerper wordt verwacht dat hij ook nadenkt over de mogelijkheden om de bestaande 
gebouwen of een deel ervan te renoveren en te herconditioneren in functie van het project.

De opdrachtgever kan ook beslissen om deelopdrachten, mits inrichting van een nieuwe 
aanbestedingsprocedure, aan derden te gunnen. De ontwerper kan in dat geval geen rechten 
van schadevergoeding doen gelden. 
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OO2110
Laarne – reconversie oud rusthuis
Volledige studieopdracht voor de reconversie van een oud rusthuis (voormalig klooster) tot een buitenschoolse kinderopvang, sociale 
huurwoningen, uitbreiding van een lokaal dienstencentrum en de bouw van een Contactpunt Welzijn.

Opdrachtgever  Ocmw Laarne i.s.m. SHM Eigen Dak 
Ligging   Molenstraat 35, 9270 Laarne 
  
Budget   € 2.500.000 excl btw en erelonen 
Timing   toewijzen van de opdracht aan de ontwerper(s): najaar 2011
   toewijzen van de opdracht aan de uitvoerder(s): voorjaar 2012
   voorziene beëindiging van de werken: voorjaar 2013
Honorarium  nieuwbouw
   Architectuur tussen 7% en 8%  
   Stabiliteit tussen 2% en 2,5% op de totale bouwkost
   Technieken tussen 3% en 3,5% op de totale bouwkost
   verbouwing
   Architectuur tussen 10% en 11%
   Stabiliteit tussen 2,5% en 3% op de totale bouwkost
   Technieken tussen 3% en 3,5% op de totale bouwkost
 
Vergoeding  5.000 € excl. btw per laureaat

Vandaag waarborgt Ocmw Laarne een menswaardig bestaan voor iedere inwoner van 
Laarne.  Hiertoe organiseert het bestuur een divers aanbod aan hulp- en dienstverlening 
waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan sociaal zwakkeren en kansarmen.  
Iedere inwoner van Laarne de kans te geven deel te nemen aan en te participeren in onze 
samenleving wordt vooropgesteld als uiteindelijk doel.  
Ocmw Laarne wenst de campus “oud rusthuis” te herbestemmen naar een laagdrempelige, 
toegankelijke intergenerationele en multifunctionele site, een site voor wonen, dienstverlening 
en zorg door de integratie van een buitenschoolse kinderopvang, sociale woningen,  bouw 
van contactpunt welzijn en de uitbreiding van het dienstencentrum in het licht van het 
verenigingsleven.  
De campus is gelegen in de dorpskern van de landelijke gemeente Laarne en bestaat reeds uit 
10 bejaardenwoningen, gebouwd rond een groene zone waar private en gemeenschappelijke 
zones mooi in elkaar overlopen.  De bejaardenwoningen vinden hun onmiddellijke aansluiting 
bij het lokaal dienstencentrum, dat het middelpunt vormt en de verbinding legt met het 
rusthuis Sint Macharis(voormalig klooster anno 1850).  Het oude rusthuis domineert de 
campus en vormt hiermee een monumentaal, beeldbepalend dorpsgezicht. Tussen het 
rusthuis en de bejaardenwoningen bevinden zich, weliswaar onder één dak, nog enkele 
kamers, een conciërgewoning, een wasplaats en een gemeenschappelijke stookplaats. Dit 
afzonderlijk gebouw heeft weinig architecturale kwaliteit. De opdracht bestaat concreet uit de 
herconditionering van het kloostergebouw naar een  initiatief buitenschoolse kinderopvang(IBO) 
voor 55 kinderen en sociale woningen.  Het huidige dienstencentrum wordt uitgebreid zodat 

de locatie polyvalent aangegrepen kan worden als een volwaardige ontmoetingsruimte, 
specifi ek voor het verenigingsleven en buiten de algemene werkingsprincipes van het 
lokaal dienstencentrum.  Op de campus wordt ook een contactpunt Welzijn voorzien, de 
toegangspoort tot de openbare hulp- en dienstverlening waarbij een optimale en duidelijke 
toegankelijkheid, evenals een klantgericht onthaal centraal staat.  Het Contactpunt Welzijn 
biedt een aangename en toekomstgerichte werkomgeving aan maximaal 25 medewerkers. 
Ocmw Laarne verwacht van de ontwerper dat een architectonisch kwalitatief hoogstaand 
complex wordt gegenereerd met respect voor de geschiedenis van het oude rusthuis - 
voormalig klooster .  Hierbij is het de bedoeling dat de uiterlijke kenmerken van het oude 
rusthuis – de voor- en zijgevel aan de straatkanten - , op zijn minst behouden blijven. De 
uitbreiding – en nieuwbouwprojecten dienen als het ware geïntegreerd te worden in en in 
harmonie te zijn met het renovatieproject oud rusthuis en zijn omgeving  waarbij de landelijke 
aspecten en het groene karakter van de gemeente niet uit het oog verloren worden.  
Verder houdt de ontwerper rekening met de principes van duurzaam bouwen wat zich 
refl ecteert in een energie- en onderhoudsvriendelijke benadering en in het beogen van een 
goede leefkwaliteit van gebruiksvriendelijkheid.
Het globale project dient een voorbeeldfunctie te zijn van toegankelijkheid, laagdrempeligheid, 
openheid en originaliteit.
Tot slot wordt van de ontwerper verwacht met beperkte middelen de meest kwaliteitsvolle 
oplossing aan te bieden.
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OO2111
Tongeren – 192 sociale huurwoningen 
Volledige studieopdracht voor de bouw van 192 sociale huurwoningen te Tongeren. 

Opdrachtgever   Tongerhuis cvba

Ligging   Paquaylaan 2-4-6, 3700 Tongeren

Budget   21.300.000 € excl btw en erelonen, incl buitenaanleg

Honorariumvork  globaal ereloon: Volgens de richtlijnen van VMSW – Brussel
   ereloon buitenaanleg onder art.80: volgens de richtlijnen VMSW- 
   AGI met een richtinggevende ereloonvork van 5,5 tot 5,75 %

Timing   Afhankelijk van de goedkeuring door de overheid/VMSW

Vergoeding  5.000€ excl btw /laureaat

“PASPOEL  ANDERS” 

Tongershuis cvba is sociale bouwmaatschappij in Zuid Limburg met een 1000-tal 
wooneenheden in het werkgebied Tongeren, Heers, Borgloon, Riemst en Voeren.  
De projectzone is gelegen op een rechthoekig perceel omsloten door de Thijslaan en de 
Paquaylaan te Tongeren,  op een uitloper van het stedelijk weefsel van de stad Tongeren.  
Momenteel staan hier 3 woonblokken met acht bouwlagen die werden gerealiseerd tussen 
1980-1982. Deze 192 woongelegenheden ondervinden meer en meer technische en 
bouwfysische problemen waardoor een grondige aanpak vereist is.

Er is geopperd de woonblokken te onderwerpen aan een grondige renovatie doch uiteindelijk 
– na een vergelijkende studie tussen renovatie en nieuwbouw inzake kostprijs en timing – 
is er beslist deze woonblokken te vervangen. Dit concept werd reeds overlegd met RWO 
Vlaanderen en de stad Tongeren waarbij wel duidelijk werd gemeld dat de typologie hoogbouw 
woonvolumes in een gemeenschappelijke groene publieke ruimte behouden dient te blijven. 
In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat de ondergrondse parking behouden blijft, maar 
de opdrachtgever staat open voor alternatieven die budgettair te verantwoorden zijn.

Enkele accenten die de bouwmaatschappij wenst te leggen:
- Een ontwerp dat een architecturaal elegante marker vormt in het landschap door zijn kwaliteit 
van vormgeving en dus niet langer door zijn imposant volume.  
- Een logisch, degelijk en duurzaam ontwerp. Tongershuis is een sociale verhuurmaatschappij 
waarbij budgetvriendelijke architectuur, maar zeker ook duurzaamheid en degelijkheid van 

ontwerpen primeren.
- Een ontwerp waar zowel in de architectuur als in de buitenaanleg een onopvallende, maar 
wel degelijk functionerende, sociale controle is uitgewerkt. Donkere, afgesloten trappenhallen 
en gangen worden best vermeden. De herinrichting van de buitenruimte richt zich op het 
verhogen van de leefbaarheid, de verblijfskwaliteit. De opdrachtgever kan besluiten om de 
aanleg van de buitenruimte niet te gunnen aan het ontwerpteam. Deze opdracht kan , mits 
inrichting van een nieuwe aanbesteding aan derden gegund worden. 
- Een ontwerp waarin het ecologische aspect zeker meegenomen wordt, maar wel in die mate 
dat zowel de eigenaar/verhuurder als de gebruiker/huurder evenredig van de kosten en baten 
kunnen genieten in een degelijk, eenvoudig en duurzaam systeem.
- Een ontwerp waarin een gefaseerde aanpak van de werken wordt voorzien. Tongershuis is 
momenteel reeds bezig met de administratie rond de herhuisvesting van haar huurders. Blok 
2 zal eerst worden aangepakt, aansluitend de blokken 4 en 6, waartussen telkens een periode 
van herhuisvesting wordt georganiseerd.  Het ontwerp en het bouwprincipe dienen dus een 
vlotte opbouw van het project te garanderen. 
- Een ontwerp waarin de richtlijnen inzake oppervlaktenormering, maximale kostprijs,… van 
de VMSW Brussel van toepassing zijn.

Een interessant project waarin de ontwerper kwalitatieve sociale huisvesting dient te brengen, 
maar waarin hij, door omvang en ligging, een beeldbepalende baken in het Tongerse 
landschap mag ontwerpen.
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OO2112
Westerlo – sociale huurwoningen 
Volledige studieopdracht voor de bouw van 44 sociale huurwoningen in Westerlo.
 

Opdrachtgever   CV Zonnige Kempen

Ligging   Rodekruisstraat/Guldensporenlaan, 2260 Westerlo

Budget    voor opmaak stedenbouwkundig concept en uitvoering omgeving  
   en gebouwen:4.570.000,00 € excl btw en erelonen

Honorariumvork  Volgens de richtlijnen van VMSW – Brussel

Timing   Afhankelijk van de goedkeuring door de overheid/VMSW

Vergoeding  3.000 € excl btw/laureaat

‘Zonnige kempen’ is een sociale bouwmaatschappij met als ambitie goede en betaalbare 
woongelegenheden aan te bieden aan mensen die niet in staat zijn dergelijke woongelegenheden 
te vinden op de privé-markt. Hierbij staat het aspect ‘duurzaam en energiezuinig bouwen’ al 
geruime tijd vooraan op de agenda. ‘Duurzaam en energiezuinig bouwen’ betekent niet enkel 
een meerwaarde voor de huurder zelf, want die krijgt een comfortabele woning met een lage 
energierekening, maar betekent tegelijk een meerwaarde voor het ganse milieu, want de 
woongelegenheden verbruiken weinig energie en stoten minder schadelijke stoffen uit. Ook in 
dit project zijn duurzaamheid en het realiseren van meerwaarden belangrijke uitgangspunten. 
De architectuur en omgeving zijn de noodzakelijke voorwaarde voor een goed samenleven.

Het perceel is gelegen in tussen de Rodekruisstraat en de Guldensporenlaan in Westerlo, 
even buiten het centrum. Volgens het gewestplan maakt dit terrein deel uit van een 
woonuitbreidingsgebied. Het gebied is momenteel niet bebouwd, maar kan volgens het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in de toekomst ontwikkeld worden. Het noordelijke deel 
van het woonuitbreidingsgebied werd in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan aangeduid 
als te herbestemmen. Het zuidelijk deel blijft gereserveerd als woonuitbreidingsgebied en is 
aangekocht door Zonnige Kempen om het project op te realiseren.
Het project heeft als doelstelling om het terrein van 1,45ha te ontwikkelen en er een 44 
tal sociale huurwoningen op te realiseren. De opdracht omvat naast het formuleren van 
een beperkte stedenbouwkundige visie met betrekking tot ontsluiting, circulatie, relatie tot 

omgeving etc. een architecturale studie van de site. Deze opdracht kan mogelijk uitgebreid 
worden met een studie voor omgevingswerken. 
De complexiteit van de opdracht zit in de verzoening van de verschillende randvoorwaarden 
zoals: de ontsluiting van het terrein, de grote schaal van het project, de relatie met de 
verkaveling langs de straat en bestaande bebouwing in de omgeving, stedenbouwkundige 
beperkingen, duurzame aspecten, enz.
Bovendien wenst de opdrachtgever alvast de volgende aandachtspunten mee te geven aan 
de kandidaat-ontwerpers: 
• De opdracht omvat de keuze van een architect met een bepaalde visie en conceptidee voor 
de projectsite. De opdracht omvat geen uitgewerkt voorontwerp.
• Er wordt veel aandacht geschonken aan de stedenbouwkundige visie over ontsluiting en 
relatie met de omliggende omgeving.
• De gewenste dichtheid ligt boven 25 woningen per hectare, wat een doordachte schakeling 
van woningen vereist alsook een vernuftige doch compacte inpassing van publieke ruimtes.
• De typologie van het merendeel van de woningen is de gezinswoning, al dan niet geschakeld 
aan complementaire wooneenheden.

De opdrachtgever kan ook beslissen om, na oplevering van de structuurvisie en mits inrichting 
van een nieuwe aanbestedingsprocedure, de uitvoeringsopdracht aan derden te gunnen. De 
ontwerper kan in dat geval geen rechten van schadevergoeding doen gelden.
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OO2113
Gent – campus Schoonmeersen Hogeschool Gent
Volledige studieopdracht voor de bouw van een sporthal, voor de renovatie van het B-gebouw met bijbehorend studentenplein en voor 
de realisatie van het Soag-gebouw.

Opdrachtgever  Hogeschool Gent
Ligging   Voskenslaan 362 / Schoonmeersstraat 52, 9000 Gent

Timing   Toewijzing opdracht ontwerp: oktober 2011
   Toewijzing opdracht uitvoering: december 2012
   Voorziene beëindiging van de uitvoering: februari 2015

Budget   11.916.400€ excl. btw en honorarium

Honorarium  architectuur tussen 6,50% en 7,00% op het volledige    
   investeringsbedrag
   stabiliteit tussen 1,80% en 2,20% op het volledige    
   investeringsbedrag
   technieken tussen 1,90% en 2,30% op het volledige    
   investeringsbedrag

Vergoeding  12.500 excl. btw per laureaat

De Hogeschool Gent, die deel uitmaakt van de Associatie Universiteit Gent en gelokaliseerd 
is te Gent, Melle en Aalst, beschikt over een masterplan dat een reeks infrastructuuringrepen 
omvat om de effi ciëntie, de werking en de kwaliteit van het onderwijs, onderzoek en de 
dienstverlening te verbeteren.

‘De Hogeschool Gent wil excelleren in onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening 
van de kunsten. Via de competentie van haar medewerkers en afgestudeerden en de 
valorisatie van haar onderzoek wil de Hogeschool Gent een kritische, creatieve en open 
maatschappij bevorderen.’ Met deze missie indachtig wenst de Hogeschool Gent campus 
Schoonmeersen uit te breiden. Deze campus met zijn zeer strategische ligging bij het Sint-
Pietersstation, de ringweg en de nieuwe verkeerswisselaar wordt de belangrijkste campus 
van de Hogeschool Gent.

De eerste opdracht op de campus binnen deze oproep is het bouwen van een nieuwe sporthal 
of ‘evenementenhal’, aansluitend op het bestaande sportgebouw.

Het bestaande B-gebouw voor theorielessen dateert uit de jaren zeventig en moet een zware 
ingreep ondergaan: een nieuwe lift en de herinrichting van inkom en auditorium. Aansluitend 
wordt een ‘studentenplein’ met fi etsenstalling aangelegd. Zowel op energetisch als op 
architectonisch vlak zijn deze ingrepen noodzakelijk, omwille van de zichtbare plaats op de 

campus en omwille van de aansluiting met het nieuwe leercentrum.

Op het zuidelijk deel van de campus wordt een gebouw voor administratie en onderwijs 
gepland voor het departement Sociaal-Agogisch Werk (Soag-gebouw) met zowel leslokalen, 
praktijklokalen als kantoren. Omdat het een volledig departement met 2500 studenten 
moet herbergen wordt de totale oppervlakte geraamd op 8500m². De zichtbaarheid van de 
Hogeschool Gent verhogen op de Voskenslaan is een uitdaging bij deze opdracht.
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OO2114
Moorsel – pastorij
Volledige studieopdracht voor de reconversie van de pastorij met uitbreiding tot trefcentrum ten behoeve van de jeugd- en andere 
verenigingen en de inrichting van de pastorijtuin tot publiek toegankelijke tuin.

Opdrachtgever  kerkfabriek Sint-Martinus 

Ligging   Bergsken 1, 9300 Aalst

Budget   750.000 € excl. btw en honorarium

Honorarium  Globaal honorarium (architectuur, technieken, stabiliteit,   
   landschapsinrichting): min 12 % max 15 % op het totale   
   bouwbudget.  

Vergoeding  3.000 € excl. btw per laureaat

Moorsel is een deelgemeente van de stad Aalst. Moorsel-centrum en aanpalende straten 
zullen in 2011 een metamorfose ondergaan door de volledige heraanleg van het openbaar 
domein 

Een belangrijke factor voor de bevordering van de leefbaarheid in de deelgemeenten is het 
versterken van de sociale cohesie. 
Het Kerkfabriek Sint-Martinus MOORSEL vindt het daarom belangrijk dat deze 
dorpsgemeenschap beschikt over voldoende infrastructuur om het lokale verenigingsleven 
te ondersteunen. Dit project zal in samenwerking gebeuren met de VZW Parochiale Werken 
en de stad Aalst.

De pastorij met tuin en aanhorigheden is gelegen in het centrum van de gemeente Moorsel, 
en ideaal om deze gemeenschapsfuncties te vervullen. 
De pastorij is een beschermd monument. Het is een dubbelhuis met 2 bouwlagen en van vijf 
traveeën onder zadeldak uit de 19de eeuw. De oudste kern van de pastorij gaat vermoedelijk 
terug naar de 18de eeuw. De huidige aanhorigheden naast en aanpalend aan de pastorij 
kunnen gesloopt worden. 
Het ontwerpteam dient te voldoen aan de bepalingen van het  Besluit van de Vlaamse 
Regering van 14 december 2001 (inclusief latere wijzigingen) houdende vaststelling van het 
premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten.

De pastorij dient volledig heringericht en uitgebreid te worden om de nieuwe functies te vervullen. 
Er wordt minimaal gedacht aan: verschillende vergaderzalen, een tentoonstellingsruimte, 
een locatie voor de jeugdverenigingen, een ontmoetingszaal, een woonst voor de pastoor, 
eventueel café (of jeugdhuis), woongelegenheden, …. (in functie van fi nanciële optimalisatie). 
Hierbij staat het monument van de pastorij steeds centraal en er moet rekening gehouden 
worden met de waardevolle interieurelementen. De uitbreiding dient in verhouding (schaal !) 
te staan tot de beschermde pastorij.

Een van de toekomstige gebruikers is de KLJ. De jeugdvereniging KLJ telt ongeveer 75 leden 
en heeft een minimale oppervlakte nodig van 150 m² waarvan de helft multifunctioneel mag 
gebruikt worden.

De tuin dient volledig landschappelijk ingericht en geoptimaliseerd te worden met o.a. 
speelinrichtingen voor de kinderen en wordt een openbare ontmoetingsruimte of park. De tuin 
dient zeker bouwvrij gehouden te worden. 

Alles dient aangepast te zijn aan de hedendaagse wensen en normen.
Het architectuurontwerp van de pastorij en uitbreiding/nieuw gebouw en het ontwerp van het 
parkgedeelte dienen als één geheel of entiteit beschouwd te worden rekening te houden met 
de mogelijke fi nanciële optimalisaties en het respect voor het bouwkundig erfgoed van de site 
en omgeving.
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Open Oproep 21 januari 2011 - scholenbouw

Modelprojecten van de inhaalbeweging scholenbouw
Scholen van Morgen
Omdat een substantiële inhaalbeweging in de modernisering en de bouw van scholen 
zich in Vlaanderen opdringt, keurde de Vlaamse overheid op 7 juli 2006 het decreet op de 
inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur goed.  Dit houdt in dat via alternatieve fi nanciering, 
met name door een eenmalig PPS-programma, een DBFM-vennootschap zal instaan voor 
het oprichten en ter beschikking stellen van schoolinfrastructuur.  De Inrichtende Machten 
zullen daarvoor een periodieke, prestatiegebonden beschikbaarheidsvergoeding betalen.
Op 18 maart 2009 werd de NV School Invest vervroegd opgericht. Deze dochtervennootschap 
van AGIOn, waarin ParticipatieMaatschappij Vlaanderen voor 50% partcipeert, zal de 
Vlaamse overheid vertegenwoordigen en een minderheidsparticipatie van 25%+1 aandeel 
aanhouden in de DBFM-vennootschap zoals voorzien is in het decreet.  In afwachting van de 
aanstelling van de private partner gaf de Vlaamse Regering de NV School Invest het mandaat 
om een aantal voorbereidende werkzaamheden op te starten voor een 20-tal projecten van 
de investeringslijst van schoolprojecten.  Van zodra de DBFM-vennootschap operationeel 
is, zal deze vennootschap de voorbereidende werkzaamheden van de NV School Invest 
overnemen. 
Binnen haar mandaat kan de NV School Invest, en dit in overleg met de private partner, 
overgaan tot het aanstellen van ontwerpers.
Voor de modelprojecten betekent dit dat een ontwerper wordt aangesteld volgens een 
aangepaste procedure van de Open Oproep.  Modelprojecten zijn scholenbouwprojecten 
binnen het DBFM-programma die bij uitstek model kunnen staan voor ‘de school van de 
toekomst’ en dit zowel op onderwijskundig, architecturaal als op maatschappelijk vlak. Het 
gaat om projecten met een kenmerkende problematiek, waarvan de strategie, de aanpak en 
de architecturale oplossingen richtinggevend zijn voor andere projecten. 
De procedure verschilt op enkele vlakken van de gewone Open Oproep.  De belangrijkste 
wijziging is dat uit de shortlist van 10 kandidaten, opgesteld door de Vlaams Bouwmeester 
geen 5,  maar slechts 3 kandidaten worden geselecteerd en toegelaten tot de gunningsfase. 
Daarnaast is het ereloon op voorhand bepaald en maakt het geen deel uit van de 
gunningscriteria.
Tot slot is ook de selectie- en beoordelingscommissie gewijzigd.  De Vlaams Bouwmeester 
blijft voorzitter, maar de opdrachtgever wordt vertegenwoordigd door een projectleider van 
AGIOn, twee vertegenwoordigers van de DBFM-vennootschap en 2 vertegenwoordigers van 
de scholengroep(en),  directies en/of Inrichtende Macht. Er is ook nog steeds een extern 

jurylid betrokken bij de beoordeling van de conceptvoorstellen. 
Voor de modelprojecten, en algemeen voor alle projecten binnen het DBFM-programma, 
worden ontwerpteams gezocht voor een geïntegreerde studieopdracht (architectuur, stabiliteit 
en speciale technieken). Zij worden verzocht vanuit de projectdefi nitie een voorstudie 
(schetsontwerp) en voorontwerp op te maken en een dossier samen te stellen voor aanvraag 
van stedenbouwkundige & milieuvergunning.  Het ontwerpteam staat verder in voor de 
opmaak van een prestatiebestek voor selectie en gunning van de uitvoering.
Na gunning zal de uitvoerder het uitvoeringsdossier opmaken en ter goedkeuring aan het 
ontwerpteam voorleggen.  Tijdens de uitvoering zelf, behoudt het ontwerpteam een controle- 
en supervisieopdracht.
Binnen het DBFM-programma wordt dus een deel van de taken van een ‘klassieke 
studieopdracht’ van het ontwerpteam doorgeschoven naar de uitvoerder.  Het ‘Design’-aspect 
van de ‘DBFM’ wordt als het ware opgesplitst in de onderdelen ‘D’ (grote d, het deel van het 
ontwerpteam) en ‘d’ (kleine d, het deel ten laste van de uitvoerder).  
De ontwerpteams dienen bijzondere aandacht te hebben voor de levenscyclusbenadering. 
Dit betekent dat men bij het ontwerp van een gebouw niet alleen rekening houdt met de 
bouwkosten, maar ook met de vervolgkosten inzake onderhoud, verbruik en beheer. De 
DBFM-vennootschap bouwt de scholen immers om ze gedurende 30 jaar ter beschikking te 
stellen van de scholen en wil de exploitatiekosten daarbij optimaliseren. 

De drie projecten worden onder voorbehoud van twee belangrijke voorwaarden gepubliceerd. 
Enerzijds moet er een voorcontract zijn: dit is een contract tussen de school/inrichtende 
macht en de DBFM-vennootschap, waarin de school/inrichtende macht zijn bouwheerschap 
overdraagt. Deze worden kortelings verwacht. Anderzijds zijn er momenteel nog vragen over 
de Overeenkomst Basisteam: dit is het contract dat de architect bij gunning zal ondertekenen. 
Aan een aantal elementen van deze overeenkomst wordt verder gewerkt.
Dit achten wij steeds een onontbeerlijk onderdeel van het projectdossier. 

Opgelet: Kandidaat inschrijvers moeten in hun motivatie per modelproject waarvoor ze 
kandideren (maximaal 3)  gerealiseerde referentieprojecten opgeven uit hun portfolio. Voor 
die referentieprojecten zijn te vermelden: de opdrachtgever, een omschrijving en de kostprijs 
van de dienstenopdracht en de geraamde kostprijs van het gerealiseerde project.
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Verduidelijking bij de cijfers

1. De Oppervlakte
Het opgegeven cijfer is de oppervlakte van het te realiseren project (nieuwbouw of renovatie) zoals het op basis van de huidige gegevens kan worden ingeschat.  
Het is afgetoetst aan de noden van de Inrichtende Macht en de fysische norm.
Het is echter mogelijk dat in de loop van de komende weken voor sommige van de projecten deze cijfers zullen worden aangepast.  De defi nitieve project opper-
vlakte zal in het gunningsbestek worden gecommuniceerd.  Het is duidelijk dat de fi nale te realiseren oppervlakte zal worden bepaald door het uiteindelijk ontwerp.

2. Het Budget
Het aan te houden budget wordt bepaald als 90% van de Financiële Norm vermenigvuldigd met de project oppervlakte.  De fi nanciële norm geeft immers een ‘ab-
soluut subsidieerbaar maximum’ en ligt in de realiteit boven het budget van de individuele scholen.

Het opgegeven budget omvat enkel de ‘directe bouwkosten’.  Dit zijn de kosten voor de bouw van de volledige school, echter exclusief afbraakkosten, sanerings-
kosten, kosten voor de omgevingsaanleg en de eerste uitrusting.
Voor deze werken zal het budget worden voorzien in functie van de projectspecifi eke noden.

3. Het Ereloon
Het ereloon voor het ontwerpteam (= Basisteam) wordt opgegeven als een bedrag per vierkante meter.  Het ereloon zal worden geforfaitariseerd op basis van de 
project oppervlakte zoals vastgelegd in het gunningsbestek.
Het contractuele ereloon van het basisteam is dus een forfaitair bedrag dat niet afhangt van de oppervlakte van het fi nale ontwerp of de uiteindelijke bouwkost.

Het Basisteam omvat de disciplines architectuur, stabiliteit en speciale technieken.  Adviesfuncties zoals akoestiek, veiligheidscoördinatie of EPB-verslaggeving 
dienen niet binnen het Basisteam te zijn voorzien.
De loten afbraakwerken, eerste uitrusting en omgevingsaanleg (inclusief speelplaatsen), die zoals hoger vermeld geen deel uitmaken van het opgegeven budget, 
maken wel volledig deel uit van het project.  Deze loten zitten binnen de vermelde disciplines dan ook vervat in de opdracht van het Basisteam en zijn inbegrepen 
in het opgegeven ereloon.

Het opgegeven ereloon heeft betrekking op de opdracht van het Basisteam zoals deze voor alle dossiers binnen het DBFM-project ‘Inhaalbeweging Scholenbouw’ 
is voorzien.  Deze opdracht is geen ‘volledige’ studieopdracht zoals dit in een traditioneel dossier is beschreven.  Het ereloon is dan ook evenredig lager dan dit van 
een ‘volledige’ opdracht.
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OO2115
Kortrijk – Pleinschool en Sint-Amandscollege
Geïntegreerde studieopdracht voor de vernieuwing van twee scholencampussen aan de boorden van de Leie met vijf deelprojecten 
zowel nieuwbouw als renovatie waarvan de renovatie van het internaat als optie.

Opdrachtgever:  School Invest

Ligging:   Plein 14 en Diksmuidekaai 6, 8500 Kortrijk

Budget/omvang:  16.569.847,34 € excl BTW en erelonen / bruto oppervlakte 14.400 m²

Honorariumvork:  globaal ereloon basisteam 80,43  €/m²

Vergoeding:  10.000 € excl BTW per laureaat (3 laureaten)

Scholengroep DPSA richt secundair onderwijs in op zeven locaties in Kortrijk en Harelbeke. 
Vier van de locaties in de binnenstad Kortrijk zijn betrokken bij dit project, op één van die 
locaties is er ook een internaat en een basisschool. De scholengroep DPSA voorziet een 
totale herschikking van het onderwijsaanbod gekoppeld aan een reductie van het aantal 
vestigingsplaatsen. Daarbij zijn er 2500 leerlingen betrokken. Vzw SABKO beheert een 
basisschool waarvan de gebouwen zich bevinden op campus Diksmuidekaai, waar ook het 
secundair gevestigd is. 
Met het masterplan, opgesteld door labo A – Universiteit Gent, als leidraad werd beslist om 
slechts 2 vestigingsplaatsen in binnenstad Kortrijk te behouden en één in Harelbeke. 
Site Leiekant, ten zuiden van de Leie, is een perceel van 2 ha groot. Het voorste gebouw, 
een voormalig klooster en meisjespensionaat is een beschermd gebouw, middenin is de open 
ruimte een beschermde landschapstuin. Aan de achterkant paalt dit terrein aan de (oude) 
Leie.
Op wandelafstand, in de wijk ‘Overleie’ ligt Campus Diksmuidekaai, een terrein van 6,2 
ha groot. Een deel van de bestaande gebouwen is beschermd, een deel kan gerenoveerd 
worden, de rest moet afgebroken worden om open ruimte te creëren. 
De middenschool (12-14 jarigen)komt op de Leiekant. Door zijn karakter leent deze site 
zich er het meest toe om een veilige thuishaven voor deze jongere leerlingen te creëren. 
Het internaat, dat toegankelijk is voor elke leerling die school loopt in Kortrijk, krijgt hier een 
centrale ligging. 
Op campus Diksmuidekaai – waar de 3 entiteiten voor de 15- tot 18-jarigen en de basisschool 

hun stek vinden - kiest men voor het campusmodel. Verschillende schoolentiteiten die elk een 
ruimtelijke defi nitie hebben, met een eigen gezicht, eigen toegang, eigen speelplaats, eigen 
‘grens’ staan opgesteld in een open voor het publiek toegankelijk gebied of ‘park’ dat bestaat 
uit aaneengesloten samenhangende groene gebieden. Het grote terrein dat aan verschillende 
straten paalt leent zich hier toe. Door te kiezen voor een duidelijke indeling met voet- en 
fi etswegen tussen de entiteiten en tussen de 2 sites ontsluit men de terreinen en verhoogt 
men de betrokkenheid met de buurt en de stad. 

Om dit alles te realiseren moet een volledig nieuwbouwproject gerealiseerd worden. 
Daarnaast is er een project dat een combinatie is van ingepaste nieuwbouw en ingrijpende 
vernieuwbouw op duidelijk afgelijnde entiteiten verspreid over de 2 sites, met behoud van 
structuren en gevelvlakken van bestaande (beschermde) gebouwen.

Tijdens de Open Oproep zal van de ontwerpers een concept voor project 2 en 3 gevraagd 
worden.

Opgelet: Kandidaat inschrijvers moeten in hun motivatie per modelproject van de 
inhaalbeweging scholenbouw waarvoor ze kandideren drie gerealiseerde referentieprojecten 
opgeven uit hun portfolio. Voor die referentieprojecten zijn te vermelden: de opdrachtgever, 
een omschrijving, de kostprijs van de dienstenopdracht en de geraamde kostprijs van het 
gerealiseerde project.

Op Leiekant, Plein 14, 8500 Kortrijk 
1. Bouw van een nieuwe eetzaal van 600 m²
5. Vernieuwbouw internaat (1800 m²) als eventuele optie + verharde buitenaanleg. De bestaande 
uitbreidingsvleugel van het klooster renoveren en herinrichten 

Op Campus Diksmuidekaai, Diksmuidekaai 6, 8500 Kortrijk
2. Nieuwbouw voor de tweedegraadsschool (7000 m²) met ondergrondse parking (2500 m²) + 
omgevingswerken: aanleg speelplaats en fi etsenberging 
3. Vernieuwbouw voor de 3de graadschool tso - bso (3500 m²) (Grondige renovatie van de neo-
gotische feestzaal met daaraan gekoppeld twee nieuwe vleugels die de feestzaal verbinden met  
enerzijds de klassenhal en anderzijds Alcazar) + omgevingswerken: aanleg speelplaats 
4. Nieuwbouwvleugel voor de basisschool (800 m²) (Een nieuwbouw die de verbinding maakt 
met een deel van de beschermde gebouwen op de site, namelijk de oude kapel en de klassen-
hal. Op het verdiep moeten de gebouwen in verbinding staan.)

Totaal zonder optie internaat: 14 400 m²
bruto oppervlakte 14.400 m², met optie tot 16.200 m²



Open Oproep 21 januari 2011 - 65

Open Oproep 2115
Kortrijk

School Invest



Open Oproep 21 januari 2011 - 66

Open Oproep 2115
Kortrijk
School Invest



Open Oproep 21 januari 2011 - 67

Open Oproep 2115
Kortrijk

School Invest



Open Oproep 21 januari 2011 - 68

OO2116
Oudenaarde – Vrij Onderwijs Oudenaarde
Geïntegreerde studieopdracht voor de bouw van twee nieuwe sportzalen met bijhorende functies, gerealiseerd binnen één 
gebouwencomplex.

Opdrachtgever:  School Invest

Ligging:   Groenstraat 44 – 46, 9700 Oudenaarde

Budget/omvang:  3.049.312,18 € excl BTW en erelonen / bruto oppervlakte 2.650 m²

Honorariumvork:  globaal ereloon basisteam 93,70  €/m²

Vergoeding:  5.000 € excl BTW per laureaat (3 laureaten)

Het project in de Groenstraat 44 – 46 wordt ingediend door 4 scholen van het katholiek 
onderwijs, twee secundaire scholen: het VTISL ( Vrij Technisch Instituut St-Lucas) en het BuSo 
Den Einder (Buitengewoon Secundair Onderwijs), en twee scholen van het basisonderwijs: 
het KBO-St-Jozef en KBO De Horizon (Buitengewoon Basis Onderwijs). Aangezien deze vier 
scholen met eenzelfde probleem kampen – nl. een gebrek aan goede sportinfrastructuur – 
werd beslist om op deze site een complex te bouwen dat de noden van alle gebruikers dekt.

De locatie bevindt zich relatief dicht bij de vier scholen. Het huidige gebouw aan de Groenstraat 
staat leeg, is bouwvallig en dient afgebroken te worden. De grootte van dit gebouw bedraagt 
ong. 2.150 m² op een totale grondoppervlakte van 3.573 m². 

Binnen dit DBFM-project worden twee nieuwe sportzalen gerealiseerd, binnen één 
gebouwencomplex. Eén sportzaal voor het secundair onderwijs en één voor het basisonderwijs, 
met een resp. grootte van 40m x 35m (1400 m²) , en van 30m x 25m (750 m²). Naast deze 2 
sportzalen worden ook bijhorende functies gevoegd (500m²), m.n. voldoende kleedkamers, 
enkele klaslokalen en een cafetaria. 

De sportaccommodatie kan ter beschikking gesteld worden aan bedrijven, de buurt en derden, 
buiten de schooluren. Daarvoor worden contacten gelegd met het Oudenaards stadsbestuur. 
In de zeer nabije omgeving is er ruime parkeergelegenheid voor dit gebruik door derden.

Van de geïnteresseerde ontwerpers wordt verwacht dat zij deze sportaccommodatie perfect 
laten inpassen in de zone waar de Groenstraat is gelegen. Ook zal de aandacht voor het divers 
gebruik van deze accommodatie een rol spelen bij het opmaken van een gepast ontwerp. 

Opgelet: Kandidaat inschrijvers moeten in hun motivatie per modelproject van de 
inhaalbeweging scholenbouw waarvoor ze kandideren drie gerealiseerde referentieprojecten 
opgeven uit hun portfolio. Voor die referentieprojecten zijn te vermelden: de opdrachtgever, 
een omschrijving, de kostprijs van de dienstenopdracht en de geraamde kostprijs van het 
gerealiseerde project.
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OO2117
Mol – Technisch Instituut Sint-Paulus
Geïntegreerde studieopdracht voor de bouw van ateliers voor geïntegreerd technologieonderwijs en ruimte voor ‘klassieke’ leslokalen.

Opdrachtgever:  School Invest

Ligging:   campus Technisch Instituut Sint-Paulus, 2400 Mol

Budget/omvang:  2.301.367,69 € excl BTW en erelonen / bruto oppervlakte 2.000 m²

Honorariumvork:  globaal ereloon basisteam 105,67 €/m²

Vergoeding:  5.000 € excl BTW per laureaat (3 laureaten)

De scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Mol (KSOM vzw) overkoepelt 
vijf secundaire scholen. In het kader van de herstructurering van het katholieke Molse 
onderwijslandschap en de herwaardering van TSO en BSO, koos ze voor de oprichting 
van “een virtuele middenschool”: een nieuwe aanpak van decentralisatie van het secundair 
onderwijs en uniek concept voor Vlaanderen.
Door een virtuele middelschool op de technische campus willen we de leerlingen uit de derde 
graad van het lager onderwijs op een positieve wijze kennis laten maken met de techniek.  
We geloven dat technisch en beroepsonderwijs ook een positieve keuze kan zijn vanuit een 
werkelijke belangstelling voor de kwaliteiten van deze beroepen. We willen iedereen een 
brede oriëntering bieden en zo vermijden dat leerlingen zoals in het oude watervalsysteem 
alleen na negatieve persoonlijke ervaringen kiezen voor een technische of beroepsrichting. 
Met de “virtuele middenschool” trachten we een gerichte, actievere, begeleidende en 
ondersteunende rol te spelen. Ons streven is dat iedere leerling na de eerste graad op zijn/
haar plaats moet zitten, zodat de keuze voor de juiste studierichting in de tweede graad zo 
optimaal mogelijk aansluit bij zijn/haar kunnen, vaardigheden en interesses.
Op de site van Technisch Instituut Sint Paulus (TISP) zal de “Virtuele Middenschool” in de 
toekomst de gespecialiseerde campus worden, waar de ca. 700 eerstegraadsleerlingen van de 
vijf verschillende vestigingsplaatsen technologische opvoeding komen volgen. De nieuwbouw 
van ca. 2000m² zal dan ook in de eerste plaats gericht zijn op ateliers voor geïntegreerd 
technologieonderwijs, maar zal daarnaast ruimte bieden voor ‘klassieke’ leslokalen. De 

nieuwbouw zal aansluiten op de ateliers en de werkplaatsklassen, die op hun beurt in fasen 
zullen vernieuwd worden.
Ook de leerlingen van de derde graad lager onderwijs, kunnen door de technologie en 
werkelijkheidsonderricht hun blik al vroegtijdig verruimen en via kennismaking in de “Virtuele 
Middenschool” een minder goede oriëntering voorkomen.
De “Virtuele Middenschool” richt modules in die al deze leerlingen laat proeven van de 
specifi ek aanwezige richtingen, waardoor ze een realistischer beeld krijgen van wat deze te 
bieden hebben en de drempel van de TSO-BSO scholen wordt verlaagd.
De ambitie is dat de ze in de toekomst zou kunnen uitgroeien tot een technologisch centrum, 
waar leerlingen van de eerste graad, van het basisonderwijs en het BUSO, in samenwerking 
met de nijverheid, ingewijd worden in de wereld van de technologie en op termijn zorgen voor 
een herwaardering van TSO en BSO. We willen een beroep doen op goede ontwerpers om 
onze droom voor een virtuele middenschool in de vorm van een goed en aantrekkelijk gebouw 
werkelijkheid te laten worden.

Opgelet: Kandidaat inschrijvers moeten in hun motivatie per modelproject van de 
inhaalbeweging scholenbouw waarvoor ze kandideren drie gerealiseerde referentieprojecten 
opgeven uit hun portfolio. Voor die referentieprojecten zijn te vermelden: de opdrachtgever, 
een omschrijving, de kostprijs van de dienstenopdracht en de geraamde kostprijs van het 
gerealiseerde project.
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opmaak
Team Vlaams Bouwmeester

fotografi e
Jan Kempenaers
Tim Van de Velde

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

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

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

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

Verantwoordelijke uitgever
Vlaamse Overheid

Vlaams Bouwmeester
Boudewijnlaan 30 bus 45

Bijkomende informatie 
over de inschrijving, bestekken, aanvullende 

stukken en voorwaarden bij

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


