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Maar naast deze uitzonderlijke opdrachten springen vooral de veelheid 
en diversiteit aan doelgerichte gemeenschapsvoorzieningen, de 
inrichtingsplannen voor centrumgebieden, de opdrachten voor aanleg 
van openbaar domein, en de diverse landschappelijke projecten in het 
oog. Zowel in de verstedelijkte rand van Antwerpen en Brussel, als 
in de kleinere stedelijke kernen en plattelandsgemeenten zoekt men 
voor deze opgaven doelbewust naar een kwalitatieve ontwerper. Deze 
Open Oproep tekent dus de hedendaagse realiteit van de ‘rasterstad’ 
Vlaanderen. Overal tonen ambitieuze beleidsvoerders hoe ze, door te 
timmeren aan hun eigen leefomgeving, de gebouwde kwaliteit van onze 
regio fors vooruit kunnen helpen. Zonder echt plan mondt een successie 
van projecten op die manier uit in het koesteren van wat telt. Van 
onderuit en stapsgewijs ontstaat een intuïtieve vorm van stedenbouw. 
Hij maakt gebruikt van de marges die besloten liggen in de vaagheden 
van de structuurplannen, om er een kwalitatieve woonomgeving mee te 
construeren. Aan die uitdaging van het op maat geschoeide antwoord, 
willen wij maar al te graag meewerken. Wij rekenen op uw creatieve 
inzet om aan dat onmiskenbare streven van de opdrachtgevers van deze 
Open Oproep vorm te geven.

Marcel SMETS
Vlaams Bouwmeester

Het op maat geschoeide antwoord...

De halfjaarlijkse publicatie van bijgaande lijst van overheidsopdrachten 
voor ontwerp -en uitvoeringsstudies op het vlak van architectuur, 
stadsontwerp en landschap, is telkens een spannende belevenis. Het 
is de bekroning van dikwijls maandenlange arbeid van vele teamleden. 
Toch weten we pas op het laatste moment hoeveel opdrachtgevers zich 
achter onze Europese procedure hebben geschaard. Wij zijn dan ook 
fier en blij u vandaag opnieuw een omvangrijke en afwisselende lijst 
van opdrachten te kunnen voorstellen. 

Het geheel van opdrachten in deze Open Oproep 16 geeft een goed 
beeld van het publiek opdrachtgeverschap in Vlaanderen vandaag. 
De lijst bevat inderdaad twee nogal uitzonderlijke opdrachten: de 
studieopdracht voor de transformatie van het Provinciehuis van 
Antwerpen en de visievorming voor het Herinneringspark 2014 
uitgeschreven door de Vlaamse Overheid. Met de eerste zoekt het 
Provinciebestuur een uitweg in de controverse gedeeltelijke nieuwbouw 
– verbouwing voor de aanpassing van het bestaande Provinciegebouw uit 
de jaren 1960. Het architectuurontwerp vormt hier niet alleen de basis 
van een uitvoeringsopdracht, maar ook van een haalbaarheidsstudie die 
moet dienen om de Bouwheer van de één of andere optie te overtuigen. 
Het Herinneringspark 2014 anderzijds, zoekt naar de voorafbeelding 
van het culturele initiatief dat naar aanleiding van de honderdjarige 
viering van de eerste wereldoorlog door de Vlaamse Overheid in de 
toenmalige Frontstreek zal worden opgezet. Daarbij is het de ambitie 
om de herinnering aan dit veelbetekenende verleden aan de hand van 
een meergelaagd landschappelijk project tot uiting te brengen. 
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De Groote Oorlog (1914-1918) vormde niet alleen een scharniermoment in de (inter)
nationale geschiedenis; de Eerste Wereldoorlog liet in het bijzonder in de Westhoek 
ook veel littekens na. Het gebouwenpatrimonium, maar vooral het landschap van de 
Westhoek blijft door de oorlog getekend. Van Nieuwpoort tot Mesen ligt de frontstreek 
bezaaid met plaatsen die in stilte getuigen van de gruwel van de oorlog: begraafplaatsen 
als Tyne Cot (Zonnebeke) en Lijssenthoek (Poperinge); sites als De Ganzenpoot 
(Nieuwpoort) en Bayernwald (Heuvelland); monumenten als de Menen Poort (Ieper) en 
de IJzertoren (Diksmuide); musea en bezoekerscentra als het In Flanders Fields Museum 
(Ieper) en Memorial Museum Passchendaele 1917 (Zonnebeke).
De Vlaamse Overheid wil naar aanleiding van Honderd Jaar Groote Oorlog, maar ook 
blijvend daarna, het immense drama van de ‘Bloody Fields of Flanders” herdenken én 
herinneren, door vorm te geven aan een Herinneringspark dat verleden en heden, dat 
mens én landschap, dat oorlog en vrede in één geïntegreerde lijn samenbrengt.
Dit omvattende cultuurtoeristische project zet tegelijk in als: 
- bron van actuele herinnering: het voegt een ‘eigen’ en onderscheiden laag toe en zorgt 
in Vlaanderen voor een blijvende, ook internationale, verankering van herinnering én 
herdenking aan de Eerste Wereldoorlog.
- verklaring: het wil de bezoeker ervarings- en belevingsgericht, in een didactische en 
tegelijk ook multimediale regie, informeren over wat 100 jaar geleden in de Westhoek 
plaats vond. 
- verbinding: het project steunt op goede herkenbaarheid en een eigen profiel. 
Het verbindt de diverse fysiek-ruimtelijk geschakeerde ‘bestemmingen’ van het 
toeristische parcours. De verhaallijn wordt geschreven door het uitlijnen van 
karakteristieke belevingspunten (inbegrepen de doorverwijzing), met een eenheid in 
materiaalbehandeling, vormgeving, bewegwijzering, ...
Bij de uitwerking van het “Herinneringspark 2014-2018” moet rekening gehouden worden 
met:
-de inventarisatie van de relicten uit de Eerste Wereldoorlog, het hierop geënte 
beschermingsbeleid, en meer bepaald ook de procedures tot de erkenning van onder 
meer de frontstreek als UNESCO-werelderfgoed;

- de studie over de toeristische valorisatie van WO1 in de Westhoek (Westtoer/Toerisme 
Vlaanderen); 
- de richtlijnen van de commissie van deskundigen onder leiding van de Vlaamse 
Bouwmeester. 

Voorliggende opdracht omvat de studie van dit cultuurtoeristische project en het  
formuleren van een concept dat op heldere wijze de haalbaarheid ervan aantoont, 
met inbegrip van kostprijs en tijdspad. Dit concept zal het raamwerk vormen voor de 
latere realisatie van het ‘Herinneringspark 2014-2018’. De opdracht omvat tevens het 
oplijsten van de detailoperaties die essentieel zijn in het kader van het totaalproject: het 
inzoomen op bijzondere sites, inbegrepen voorstellen van materiële concretisering. 
Het uitvoeren van deze opdracht gebeurt bij voorkeur door een interdisciplinair team dat 
de diverse competenties omvat: (landschaps)architectuur, scenografie, erfgoedzorg en 
toerisme.

De gunning van de opdracht betreft de conceptuele uitwerking van het totaalproject. 
De bouwheer kan nadien beslissen om het weerhouden ontwerpteam te gelasten met de 
studieopdracht van cruciale onderdelen uit het totaalproject, dan wel met de supervisie 
en kwaliteitsbewaking over de uitvoering van het project.

Bouwheer:   Vlaamse Overheid
Bouwplaats:   afhankelijk van concept.
Budget:   afhankelijk van concept.
Honorariumvork:  max. 120.000,00 euro inclusief BTW 
Vergoeding:   7.500,00 euro inclusief BTW per laureaat
Timing:   toewijzing van de opdracht: maart 2009.

Volledige studieopdracht voor de conceptuele uitwerking van een geïntegreerd en omvattend 
cultuurtoeristisch project “Herinneringspark 2014-2018” in de frontstreek (Westhoek). 
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Afbeeldingen bij dit project zijn afkomstig uit het boek : “De laatste getuige, Het oorlogslandschap van de Westhoek” (2006)
auteurs: Piet Chielens, Dominiek Dendooven,Hannelore Decoodt en uitgegeven bij Lannoo.
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Het project “Pieter en Pauwel” komt in het hart van de Brusselse deelgemeente 
Neder-over-Heembeek. Het is een multifunctioneel project dat met ongeveer 
8.000 m² woningen voor een gemengd publiek een belangrijk residentieel 
gedeelte bevat. Naast het wonen staat de sociaal-culturele en zorgfunctie 
centraal. Een nieuw gemeenschapscentrum (cultuurcentrum) met een 
bibliotheekuitleenpunt vormt de spil voor een open ontmoetingsplek in de 
gemeente. Synergetisch voegen  zich daarbij het lokaal dienstencentrum 
en het dagverzorgingscentrum die zich richten tot senioren.  Deze 
welzijnsvoorzieningen bieden als een “zorgkruispunt” ook de dagelijkse 
zorg voor de bewoners van de aanleunwoningen, die deel uitmaken van het 
residentiële bouwprogramma. Het project Pieter en Pauwel creëert zo mee de 
Woonzorgzone Neder-over-Heembeek: bewoners van de aanleunende woningen 
krijgen de nodige ondersteuning en kunnen langer in hun thuisomgeving wonen. 
Om die reden is er bijzondere aandacht voor duurzaamheid, toegankelijkheid 
van de verschillende bouwonderdelen en het “levensloopbestendig” karakter van 
woningen.
Gezien de centrale ligging vormt de stedenbouwkundige inplanting van de 
bouwdelen en de inrichting van de open ruimte een essentieel element van het 
ontwerp.

De Minister bevoegd voor Brussel is opdrachtgever voor het project, in uitvoering 
van het Masterplan Woonzorgzones Brussel. Als opdrachtgever treedt hij ook op 
namens de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de stad Brussel en de toekomstige 
gebruikers, in bijzonder het gemeenschapscentrum en de inrichter van de 
zorgdelen.

Opdrachtgever:  De Vlaamse Overheid – Bert Anciaux, Minister bevoegd   
   voor Brussel
Ligging:   St. Pieter en Pauwelstraat, 1120 Neder-over-Heembeek  
Budget:   12.360.075 € excl btw en erelonen
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s):   
   december 2009
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 
   januari 2010
   Voorziene beëindiging van de werken: juli 2011
Honorariumvork:  Architectuur min 5 % en max 7%.(incl inrichting open   
   ruimte en veiligheidscoordinatie)
   Stabiliteit min 4,2% en max 5,2%.
   Technieken min 6% en max 8%
Vergoeding laureaten:  20.000 € incl. btw per laureaat

De stedenbouwkundige invulling en de bouw van een multifunctioneel project met een 
gemeenschapscentrum, een bibliotheekuitleenpunt, een lokaal dienstencentrum, een 
dagverzorgingscentrum en woningen voor een gemend publiek (inclusief woningen voor senioren). 
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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 aan een volledige renovatie toe 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, 
toegankelijkheid van de openbare ruimte, versterking en integratie van de 
groenvoorziening, architecturaal beeld en bouwtechnische rationaliteit.
Op het vlak van specifiek 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 :
Primo het huisvesten van alle centrale functies en diensten van het provinciebestuur, 
waarbij de bruto-oppervlakte werd bepaald op 38.768 m².
Secundo het uittekenen van een architecturaal concept waarbij het nieuwe provinciehuis 
een antwoord geeft op de uitdagingen van de toekomst met bijzondere aandacht voor 
duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.
Tertio het heraanleggen van de volledige site inclusief parkeergelegenheid, circulatie 
en doorstroming, maar waarbij de kwaliteit van de site als stedelijke groene openbare 
ruimte als eerste criterium zal worden weerhouden, met respect voor de ingangspartij 
waar het volume van het hoofdgebouw met kunstwerk (fontein van “Bury”) behouden 
moet blijven en de achterbouw met publieke functie bij voorkeur geïntegreerd blijft.

Voor de financiering en uitvoering van de werken, zal de provincie een privé-partner 
zoeken. De ontwerper(s) krijgen de volledige ontwerpopdracht.

Opdrachtgever:  Provinciebestuur Antwerpen
Ligging:   Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Budget:   68 000 000 € excl btw
Timing:   nog niet bepaald
Honorariumvork:  globaal ereloon min 9% max 12% 
Vergoeding laureaten:  25.000 € excl. btw per laureaat

De volledige studieopdracht voor een integrale visie op de site, de ruime omgeving en de 
renovatie en/of nieuwbouw van het provinciehuis Antwerpen.
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Deinze – Stad in Beweging
Deinze is een dynamische stad gelegen aan de Leie.
Binnen de huidige legislatuur geeft de stad prioriteit aan de vernieuwing van de 
stadskern, het herbouwen en bouwen van openbare gebouwen gecombineerd 
met de aanleg van het publiek domein is één van de middelen voor de realisatie 
van deze stadskernvernieuwing.
Het meest ambitieuze project dat hierin kadert, en de hoogste prioriteit draagt, 
is het bouwen  van een nieuw AC ten behoeve van de stedelijke administratieve 
diensten .

Het AC zal toekomstgericht een werkplek bieden aan 100 personen en een 
oplossing aanreiken voor de parkeerplaatsen, die in het centrumgebied zullen 
verdwijnen naar aanleiding van meerdere stadsvernieuwingsprojecten.
Als projectlocatie werd de RAC-parking, die gelegen is aan de oever van de 
Leie binnen een cluster van openbare gebouwen ( vredegerecht, FOD financiën, 
jeugdhuis Brieljant en Dienstencentrum voor Kinderopvang ) gekozen.
Deze locatie wordt als sleutelplek aanzien binnen de ontwikkeling van het 
vernieuwde stedelijke weefsel en vormt op deze locatie de wand van de 
stedelijke Leieruimte die de ruimtelijke drager van de stadskern vormt.

Het project streeft aan de hand van zijn architectuur, concept en aanleg van 
de publieke buitenruimte een hoogwaardige identiteit na, om zo het AC in te 
schrijven in het collectief geheugen van de bewoners van Deinze.
Het project dient een trend te zetten van het vernieuwde stedelijke beleid 
van de stad dat richtinggevend wil zijn op het vlak van duurzame ontwikkeling, 
stedenbouw en architectuur.
Het AC dient conceptueel zodanig ontworpen te zijn dat de toegankelijkheid 
naar de bezoeker toe laagdrempelig is met een klantgericht onthaal en de 
herkenbaarheid van de openbare dienstverlening ondersteund wordt door een 
logische en flexibele planindeling.
De ambitie naar duurzaam bouwen vertaalt zich in het bouwen van een 
bouwtechnisch laag energiekantoorgebouw met installatietechnisch lage 
energie- en waterstromen.
Van het ontwerpteam wordt enige affiniteit met interieurarchitectuur en 
duurzaamheid  verwacht.

Opdrachtgever:  Stad Deinze
Ligging:    Brielstraat, 9800 Deinze
Budget:   11 771 000 € excl BTW en erelonen
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 2009
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 2009
   Voorziene beëindiging van de werken: 2012
Honorariumvork: Architectuur min 6 % en max 8%.
   Stabiliteit min 2 % en max 3%.
   Technieken min 3 % en max 5%.
Vergoeding :   6.500 Euro excl. btw per laureaat

Volledige studieopdracht voor de bouw van een gemeentelijk administratief centrum te Deinze
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De politiezone Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Putte (Bodukap genaamd), heeft 
een gedeelte van het vroegere klooster ‘Hagelstein’ in de deelgemeente Onze-Lieve-
Vrouw- Waver aangekocht met het oog op de toekomstige huisvesting van haar diensten. 
Deze aankoop is mede geïnspireerd door de centrale ligging van dit domein binnen het 
globale gebied van de politiezone Bodukap. Ook in de verdere toekomst zou, via de 
verdere afwerking van de ring rond Mechelen, ter hoogte van de nabijgelegen rotonde, 
een quasi directe aansluiting op deze ring gepland kunnen worden. Op die manier wordt 
de bereikbaarheid geoptimaliseerd binnen het werkgebeid van Bodukap.
Het gehele complex binnen het domein Hagelstein omvat het kloostergedeelte met 
aanpalende gronden (dat nu verkocht is met het oog op het Bodukap project), een 
openbaar kerkgebouw dat aansluit aan het kloostergebouw en een middelbare school met 
sportterreinen. 
Het is de bedoeling om de drie functies, met name het politiecentrum, de kerkfuncties en 
de schoolfuncties, als zelfstandige entiteiten te ontwikkelen.
Met het oog op het project Bodukap is het de ambitie van het opdrachtgevend bestuur 
om de architectonische kwaliteit van het kloostergebouw in het geheel van het complex 
maximaal te (her-)waarderen en maximaal te laten functioneren en dit rekening 
houdende met de zelfstandige werking van de diverse omliggende entiteiten.
Het beschikbare deel van het kloostercomplex heeft een netto oppervlakte van ca. 1600 
m²; (Bestaande uit een kelder netto 287 m² (bruto 330 m²), gelijkvloers netto 380 m² 
(bruto incl. binnenmuren 437 m²),  eerste verdieping  netto 350 m²  (bruto 403 m²), 
tweede verdieping netto 289 m²  ( bruto 333m²) en zolderruimte netto 294 m²  (bruto 
330 m²),  De totale oppervlakte van het te ontwikkelen project bedraagt in de maximale 
ontwikkeling, rekening houdende met de grotendeels officieuze normering,  4.272,5 m² (+ 
logistiek complex  729 m²). 

Binnen de open oproep wordt slechts het eerste scenario van deze maximale ontwikkeling 
voorzien. Daarom wordt de planmatige visie van het totale project opgedeeld in drie 
scenario’s. 

Het eerste scenario omvat een architecturaal voorstel van een programma dat, rekening 
houdend met de maximale bezetting van het huidige gebouw, een minimale aanbouw 
inhoudt. Deze fase moet als zelfstandig en volwaardig complex kunnen functioneren. 
Dit betekent dat deze fase als een afgewerkt geheel binnen het globale complex dient 
opgevat te worden en dat dit voor de volgende jaren als volwaardig centrum voor de 
politiezone Bodukap zal functioneren. Als richtlijn voor de uitbreiding kan worden gesteld 
dat een maximale uitbreiding met 900 m² (voor onder meer de bijzondere diensten van 
veiligheid ed.) kan worden toegestaan.  In dit scenario wordt eveneens de optimale 
benuttingsgraad van de zolder – en kelderruimte berekend in functie van de kostprijs bij 
het al of niet voorzien van actieve functies of van loutere bergingen in deze ruimten. In 
dit scenario wordt voor bepaalde functies gebruik gemaakt van infrastructuur op andere 
locaties (schietstand, fitness, sportzaal,…).  
Het tweede scenario omvat de uitbreiding van een aantal diensten die in scenario 1 
gedeeltelijk reeds worden opgenomen. Het betreft de uitbreiding van hoofdzakelijk 
de politiewerkzone die, in aansluiting met de inplanting in het eerste scenario, als een 
continu geheel dient te worden opgevat. 
Het derde scenario stelt het globale masterplan voor waarbij een aantal functies die, bij 
de realisatie in de eerdere scenario’s voorzien worden in andere locaties (bv. schietstand, 
fitness, sportzaal…), nu eveneens worden opgenomen binnen de ligging ‘Hagelstein’. In 
deze fase wordt tevens de uitbreiding van het logistiek complex overwogen.   

Opdrachtgever:  BODUKAP Politiezone 5359
Ligging:   Berlaarbaan 227, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Budget:   4.454.750 € excl btw en erelonen
Honorarium:   globaal ereloon tussen 10% en 12% 
Timing:   nog niet nader bepaald
Vergoeding:   12.500 € excl. BTW per laureaat

De volledige studieopdracht voor de bouw van een nieuw politiecommissariaat voor de politiezone 
Bonheiden - Duffel - Sint-Katelijne-Waver en Putte.
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Met de bouw van een gemeenschapscentrum met bibliotheek naast het 
bestaande gemeentehuis wil het gemeentebestuur van Lubbeek een krachtig 
signaal geven.
Zij wil de centrale rol die cultuur binnen ons sociaal netwerk speelt, 
benadrukken door een centraal gelegen infrastructureel platform te creëren. 
Een platform dat niet alleen de Lubbeekse cultuurplek bij uitstek is, maar ook 
een plek is waar de Lubbekenaars zich thuis voelen en graag komen.
Zij zullen er steeds welkom zijn om te proeven van cultuur.
Zij zullen er kunnen beleven, leren, creëren, vieren, luisteren, kijken, 
participeren en zijn…

OO1606

Opdrachtgever:  Gemeente Lubbeek
Ligging:   Gellenberg 16 A, 3210 Lubbeek
Budget:   3.850.000€ excl btw en erelonen
Honorarium:  Architectuur: min 6,5 % en max 8%.
   Stabiliteit: min 6 % en max 6%.
   Technieken: min 6 % en max 6%
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s):   
   februari 2009
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s):   
   december 2009
   Voorziene beëindiging van de werken: mei 2011
Vergoeding:   10.000 € incl btw per laureaat

De volledige studieopdracht voor de bouw, met inbegrip van de afbraak van Feestzaal Libbeke, van een 
gemeenschapscentrum met bibliotheek, polyvalente feestzaal, multifunctionele vergaderruimten en 
buitenaanleg.
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“Oud-Gemeentehuis”  opgenomen moeten worden. 

 De gemeente wenst de uitstraling van het gebouw te behouden, maar wil de relatie 
met het dorpscentrum en het nieuwe Dorpsplein versterken. Hierbij is de vormgeving 
belangrijk maar is de levendige bedrijvigheid zowel overdag als ’s avonds essentieel. 
Het gebouwencomplex zal een openbare invulling krijgen voor tentoonstellingen of 
galerijfuncties in combinatie met horeca. In welke verhouding deze drie elementen 
worden gemixt is nog niet vastgelegd. Uiteraard moet het hele gebouwencomplex 
toegankelijk zijn voor minder mobiele mensen. 

Het gemeentebestuur wenst de mogelijkheid te behouden om een private partner als 
investeerder te betrekken. Dit betekent dat deze private partner zijn inbreng kan hebben 
in het ontwerp.
De mogelijke eerste optie bestaat erin dat de private partner samenwerkt met de 
geselecteerde ontwerper of bureau van de open oproep 
De andere optie bestaat erin dat de private partner met een eigen ontwerper verdergaat. 
In dat geval zal de ontwerpvisie van de geselecteerde ontwerper of bureau van de 
open oproep moeten gerespecteerd worden. De vastgelegde krijtlijnen dienen 
nageleefd.
In geval van geschillen zal een kwaliteitskamer arbitrair beslissen.

In het midden van het Kapelse centrum ligt een gebouwencomplex met het Oud-
Gemeentehuis als hoofdgebouw, een veldwachterwoning als bijgebouw en twee kleine 
brandweergarages. 
Het complex “Oud-Gemeentehuis” is niet beschermd als monument doch wel opgenomen 
in de lijst “ Bouwen door de eeuwen heen” maar het vertegenwoordigt in het centrum 
een belangrijke waarde.

Het Oud-Gemeentehuis heeft decennia lang als gemeentehuis gefunctioneerd. Nadien 
werd het gebruikt als politiekantoor. Een vijftiental jaar geleden werd het hoofdgebouw 
gerenoveerd en sedertdien worden er hoofdzakelijk tentoonstellingen georganiseerd en 
huist de heemkundige kring in de kelder van het Oud-Gemeentehuis. Op de bel-etage van 
het gebouw is momenteel een grote astronomische klok gehuisvest.
Op het ganse terrein van ca 540 m² staat ook een voormalig elektriciteitshuis. 
De leegstaande veldwachterwoning en garages zijn in verval. De gemeente wenst 
deze verlaten en vervallen bijgebouwen te integreren met het Oud-Gemeentehuis. 
Hierbij dient bijzondere aandacht geschonken te worden aan de visuele en fysieke 
doorwaadbaarheid of ruimtelijke transparantie waarbij de relatie tussen de straten 
die het gebouwencomplex omringen wordt versterkt. Het bestuur wenst tevens de 
voornaamste straatgevelpartijen te behouden.

Net voor het Oud-Gemeentehuis draait een drukke gewestweg over een kruispunt met 
bijkomend drie invalswegen. In het kader van het dossier “ doortocht door het centrum” 
(mobiliteitsconvenant)  wordt de inrichting van het kruispunt momenteel bestudeerd via 
een extern bureau. Het resultaat van deze studie zal in de ontwerpoverwegingen voor het 

Opdrachtgever:  Gemeente Kapellen
Ligging:   Antwerpsesteenweg 2, 2950 Kapellen
Timing:   nog niet nader bepaald
Budget:   1.239.670 € excl. btw en erelonen
Honorarium:   globaal ereloon tussen 8% en 10% 
Vergoeding:   3.000 € excl btw per laureaat

De volledige studieopdracht voor de herinrichting van het polyvalente gebouwencomplex Oud 
Gemeentehuis te Kapellen.
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Het lokale beleidsplan kinderopvang 2008-2012 voorziet in het realiseren van 
bijkomende mogelijkheden. Bijkomend beargumenteert het jeugdbeleidsplan 
de noodzaak aan voldoende en veilige speelruimten voor kinderen en jongeren. 
Uit onderzoek in het kader van de opmaak van het beleidsplan blijkt er een 
grote vraag te bestaan naar een grote en kleine fuifzaal met ruimte voor allerlei 
optredens en jeugdactiviteiten. Het beleidsplan brengt duidelijkheid over de 
toekomstperspectieven van een kinder- en jeugdontmoetingscentrum (KJOC) en 
stelt dat een eerste aanzet wordt gegeven door de uitbouw van een volwaardig 
project op het domein Krankhoeve.
Het nieuwe KJOC moet ruimte bieden aan een polyvalente ruimte voor feestjes 
en optredens, een jeugdhuis, een repetitieruimte, de jeugddienst, een 
kinderopvang en voldoende speelruimte (zowel binnen als buiten).
De gemeente wenst aandacht te besteden aan een kwaliteitsvolle architecturale 
uitwerking van het gebouw en een landschappelijke inpassing. Het is tevens de 
ambitie van de gemeente om een aantal principes van duurzaam bouwen toe te 
passen. 

Opdrachtgever:  Gemeente Bonheiden
Ligging:   Waversesteenweg, 2820 Bonheiden
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s):   
   voorjaar 2009
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 
   najaar 2010
   Voorziene beëindiging van de werken: 2012
Budget:   1.240.000€ [exclusief btw en erelonen]
Honorarium:   Architectuur: min 7 % en max 9%.
   Stabiliteit: min 7 % en max 9,5%.
   Technieken: min 9,5 % en max 13%
   Akoestiek: min 0,5 % en max 0,75%
Vergoeding:   8.000€ incl. btw per laureaat

OO1608
De volledige studieopdracht voor een kinder- en jeugdontmoetingscentrum op het domein Krankhoeve te 
Bonheiden. 
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De doelstelling van deze opdracht is een concept waarbij rekening gehouden 
wordt met deze omgevingsfactoren en waarbij het ontwerp zich volledig 
integreert in de omgeving. 
Met de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum wil het gemeentebestuur 
voldoende ruimte creëren voor het lokale verenigingsleven door ondermeer te 
voorzien in vergaderlokalen, polyvalente zaal, bergruimte, sanitair…

De gemeente Heuvelland telt 8 deelgemeenten, die elk over een eigen 
ontmoetingscentrum beschikken. Elk centrum speelt een belangrijke rol in het 
lokale verenigingsleven van elke dorpskern. 
Het gemeentebestuur heeft de ambitie om een nieuw ontmoetingscentrum 
te bouwen in de deelgemeente Loker, op een perceel in eigendom van de 
gemeente. Het bestaande gebouw op deze lokatie deed dienst als schoolgebouw 
en wordt momenteel gebruikt als bureel en buitenschoolse kinderopvang. 
Het perceel is gelegen in de dorpskern van Loker en sluit onmiddellijk aan 
bij het speelplein en het DorpsOnmoetingsPunt (DOP). De onmiddellijke 
omgeving wordt gekenmerkt door een aantal beeldbepalende gebouwen (oude 
directeurswoningen en pastorie) en een geklasseerd monument (toren van de 
kerk). Tegelijkertijd vormt het perceel ook de overgang tussen de bebouwde 
omgeving naar het achterliggende open landschap met op de achtergrond de 
Kemmelberg.

Opdrachtgever:  gemeente Heuvelland
Ligging:   Dikkebusstraat 131, 8950 Loker (Heuvelland)
Timing:   nog niet bepaald
Budget:   516.500 € excl btw en erelonen
Honorarium:   globaal ereloon max 10% (incl stabiliteit en technieken)  
   met maximum van 62.500€ (incl btw)
Vergoeding:   2500 € excl btw per laureaat

Volledige studieopdracht voor bouw van een ontmoetingscentrum te Loker (Heuvelland).
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Door de demografische ontwikkelingen in Antwerpen er is er nood aan 
de uitbreiding van opvangcapaciteit van de kinderopvang. Daarom wil 
het stadsbestuur investeren in bijkomende plaatsen. De bouw van dit 
kinderdagverblijf sluit aan bij deze doelstellingen.

De site is gelegen aan het park van Merksem. Dit park ligt tussen de 
Terlindenhofstraat, de Annuntiatenstraat en de Van Heybeeckstraat in het hart 
van Merksem. De speelpleinstraat waaraan de site gelegen is, loopt door het 
park. Door de specifieke ligging van het terrein aan het park en het gegeven dat 
de site zelf een zeer groene aanleg heeft, zal men zorgvuldig moeten omgaan 
met de inplanting en de uitstraling van het verblijf. Het kinderdagverblijf zal 
een onderkomen moeten bieden aan minstens 85 kinderen.

Bouwheer   Stad Antwerpen, Bedrijf Lerende Stad 
Locatie   Speelpleinstraat 55, 2170 Merksem   
Budget:   1.800.000 EURO excl BTW en erelonen
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 
   begin 2009
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 
   half 2010
   Voorziene beëindiging van de werken: eind 2011
Vergoeding:   2.500 € excl btw per laureaat 

Volledige studieopdracht voor de bouw van een nieuw kinderdagverblijf met een capaciteit van minimum 85 
voltijdse kindplaatsen. 
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de nodige technische lokalen. Zowel de slaapkamers als de isolatiekamers dienen over eigen 
sanitair (lavabo koud water en wc) te beschikken. 
De drie behandelingsleefgroepen hebben eenzelfde indeling, maar bevatten geen 
isolatieruimtes.
In het complex moeten vier klaslokalen, vier ateliers, een fitnessruimte en een leraarskamer 
met kitchenette en afzonderlijke lockers ingericht worden. Eveneens moet het terrein 
beschikken over een verhard tartanbuitensportveld.  Ook op logistiek-administratief gebied 
moet de nodige lokalen voorzien worden. 
Gelet op de veiligheidsfunctie dient de inkomloge als een interlocksas uitgebouwd te worden 
met kleine individuele lockers voor 80 personeelsleden.
Het gehele complex dient omheind te worden met een veiligheidsafsluiting van vier 
meter hoogte. Ook hier weer dient er met een interlocktoegangssas gewerkt te worden, 
dit sas moet voldoende groot zijn om ook kleine vrachtwagens op een beveiligde (lees 
ontvluchtingsonmogelijke) manier op het domein toegang te verlenen. Camerabewaking en 
afstandsbediening van het hekwerk is noodzakelijk.
Het projectontwerp dient aandacht te besteden aan de vijf V’s: verlichting, verluchting, 
verwarming, verfraaiing en veiligheid. Ieder voor zich hebben deze aspecten immers een 
grote impact op het welbehagen van minderjarigen en personeel, en leveren ze een niet 
onaanzienlijke bijdrage in het didactische en pedagogische handelen. Bij verwaarlozing 
van één van deze items zal de omgeving minder gezellig zijn, zullen mensen zich onveilig 
of onbehaaglijk voelen, en zal de dynamiek en interactie tussen opvoeders/ leraars en 
leerlingen hier onder lijden.

Gelet op de hoge maatschappelijke druk wenst de Afdeling Gemeenschapsinstellingen van 
het Agentschap Jongerenwelzijn haar opvangcapaciteit uit te breiden. Het leegstaande 
gebouwencomplex van de Succursale in de Sint-Pietersveldstraat 3 – 5 – 7 te Wingene moet 
op middellange termijn plaats bieden aan drie of vier bijkomende leefgroepen van telkens 
tien jongeren.
Recht tegenover het hoofdgebouw van de Gemeenschapsinstelling De Zande werd in 1854 
een Succursale of bijhuis opgericht. In 1923 werd de Succursale afgestaan aan de RTT, later 
Belgacom, en aan het Ministerie van Defensie. 
Het ligt in de bedoeling van de Afdeling Gemeenschapsinstellingen om ook de twee 
aangrenzende gebouwen, het schooltje in de Sint-Pietersveldstraat 1 en het perceel met 
woning in de Sint-Pietersveldstraat 9 te verwerven. Beide percelen alsook alle percelen van 
de Succursale liggen stedenbouwkundig in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut. 
Gezien de historiek dient bij de renovatie van de buitengevels veel aandacht besteed te 
worden aan het oorspronkelijke concept en ontwerp. Binnenin kan er vanuit een tabula 
rasaconcept gedacht worden. Het te beoordelen projectontwerp dient minstens twee opties 
te voorzien. De eerste optie gaat uit van de intekening van vier leefgroepen met bijhorende 
klaslokalen en sportaccommodatie op het ganse domein (de Succursale, het schooltje en de 
woning). Optie twee gaat uit van de veronderstelling dat enkel het domein en het gebouw 
van de Succursale kan benut worden. In optie twee voorzien we in dat geval enkel drie 
leefgroepen van 10 jongeren. 
De accommodatie voor de onthaalleefgroep omvat een leefruimte, een hoogwaardige 
keuken, de nodige sanitaire accomodaties, twee vrijetijdslokalen (informaticalokaaltje, 
knutselruimte), een bureel voor de opvoeders, tien individuele slaapkamers en aansluitend 
een afzonderlijke isolatieruimte met vier isolatiekamers met camerabewaking en tenslotte 

Bouwheer   Agentschap Jongerenwelzijn Afdeling     
   Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand
Locatie   Sint-Pieterveldstraat 3-5-7, 8750 Wingene   
Budget:   6.500.000€ excl BTW en erelonen
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 
   begin 2009
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 
   eind 2009/begin 2010
   Voorziene beëindiging van de werken: midden 2011
Honorarium:   globaal ereloon min 10 % en max 12%.
Vergoeding:   13.000 € excl btw per laureaat

OO1611
Volledige studieopdracht voor de verbouwing en de omgevingsaanleg van de Succursale tot een campus van 
de Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdstand De Zande.
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Problematiek van geluidsoverlast en (landschappelijke) oplossingen;
Integratie van bestaande gebouwen, sportterreinen, volkstuinsites en 
infrastructuur;
Agrarisch medebeheer van het landschap;
Versterking van de landschapsecologische eenheid en cultuurhistorische 
waarden;
Mogelijkheden voor natuurontwikkeling;
Onderhoudsaspecten bij uitbouw van dit landschappelijke park.

Het projectgebied “Park Groenendaal” is gelegen in Merksem en loopt van 
het Albertkanaal en de Groenendaallaan langs de A12 en de spoorweg verder 
noordwaarts richting Kwadevelden. Vanaf daar maakt het projectgebied een 
brede bocht naar rechts waarbij het gebied steeds verder verbreed tot aan het 
Fort Van Merksem. Een concrete afbakening (begrenzing) zal onderdeel uitmaken 
van de studie die gepland is in het gebied en zal moeten gebeuren op basis van 
de aanwezige potenties en/of knelpunten.
De hoofddoelstelling bestaat erin om in het gebied verschillende functies te 
combineren en eventueel bestaande knelpunten weg te werken. Hierbij zal er 
een landschappelijke aanpak voorop staan, waarbij grondgebonden landbouw 
en/of beheerlandbouw mogelijk blijven naast een uitbreiding van recreatie, 
sport en volkstuinen gekoppeld aan een betere integratie in het landschap. 
Hierbij moet zoveel mogelijk de huidige situatie gerespecteerd worden. 
Het onderzoek moet leiden tot een concrete afbakening van het projectgebied 
op basis van de potenties en de knelpunten en moet verder ook duidelijk inzicht 
verschaffen over de realiseerbaarheid en concrete invulling van de krachtlijnen 
binnen het project:
Uitbouw van een recreatief netwerk van fiets- en voetgangersvoorzieningen;
Ontwikkeling van een aantal “groene parels” (recreatieve parken);

Opdrachtgever:  Stad Antwerpen
Ligging:   Park Groenendaal
Budget:   1.000.000€ excl btw
Honorariumvork: landschapsarchitectuur 9,48%
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s):   
   voorjaar 2009
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 2010
   Voorziene beëindiging van de werken: 2010
Vergoeding:   10.000 € excl btw per laureaat

OO1612
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een landschapsstudie /haalbaarheidsstudie voor een 
landschapspark te Merksem. 
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naastliggend terrein (1ha10are) Naast het deel ‘Péchère’ ligt een terrein 
dat niet van de hand van Péchère is. Niettemin moet er een totaalconcept 
uitgetekend worden voor deze twee delen van het Malanderpark. Hoe kan de 
landschapsarchitect het ‘Péchère’park op een geïntegreerde manier linken aan 
dit open terrein?
Het park aanpassen aan de hedendaagse normen en wensen van de toerist. Het 
park is vanzelfsprekend een ontwerp van zijn tijd. Intussen is een drukke weg 
(de Kruisstraat) aangelegd langsheen het park, is er geen parkeerruimte voorzien 
voor auto’s en bussen, geen verlichting, geen parkmeubilair, … Op welke manier 
kan dit park ingericht worden zodat het een toeristische attractiepool in de 
wijde regio wordt?

Het park met een oppervlakte van 2 ha 60 are  is gelegen op een uitgelezen 
plaats, m.n. op de heuvelrug uitkijkend op de stad Ronse. Dit uitzicht op Ronse, 
omarmd door de Vlaamse Ardennen en le Pays de Collines, is een ongelofelijke 
troef die tot op vandaag onvoldoende wordt uitgespeeld. Voor de aanleg van het 
park werd in 1953 een beroep gedaan op de beroemde Belgische tuinarchitect 
René Péchère (1908-2002). Momenteel is het park nog geen toeristische product, 
hoewel het ongetwijfeld over toeristisch potentieel beschikt. Het park ligt er 
momenteel desolaat bij. De originele planten en bomen zijn doorheen de jaren 
een eigen leven gaan leiden of zijn gewoonweg verdwenen. Het is op vandaag 
niet meer duidelijk aan te geven wat nu al dan niet tot het oorspronkelijke 
ontwerp van René Péchère toe te schrijven is. Ook het schitterend uitzicht is 
stilaan verdwenen achter de bomen die uitgegroeid zijn boven het landschap.
Het project via Open Oproep bevat volgende delen:
Herwaarderen van het deel ‘Péchère’ naar zijn oorspronkelijk ontwerp. Een 
herwaarderingsplan opstellen met de authentieke plannen van Péchère bij de 
hand. Met zin voor detail en geschiedkundig besef wordt het park terug in ere 
hersteld. Niettemin wordt rekening gehouden met eisen rond duurzaamheid en 
onderhoud.
Linken van het park (1ha50are) aangelegd door René Péchère, aan het 

Opdrachtgever:  Stad Ronse
Ligging:   ter hoogte van Kruisstraat 368, 9600 Ronse
Budget:   750.000 € excl. BTW en erelonen
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 
   eind 2008
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 
   eind 2009
   Voorziene beëindiging van de werken: eind 2010
Honorariumvork:  globaal ereloon van minimaal  6 %, in meer maximaal 2%
Vergoeding:   4.000 € excl btw per laureaat

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een herwaarderings- en inrichtingsplan voor het park de 
l’Arbre de Malander te Ronse.
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enerzijds het verbeteren van de overstap tussen de verschillende vervoersmodi 
en anderzijds het opwaarderen van de ruimte als verblijfsruimte op 
zich. Hierbinnen dient een bijzondere aandacht te gaan naar de fiets- en 
voetgangersdoorgang onder de sporen die, na opheffing van de gelijkgrondse 
overgang, de sporen toegankelijk maakt maar tevens beide zijden van het 
stationsplein met elkaar verbindt.

De studieopdracht omvat het vertalen van deze visie in een inrichtingsplan 
voor de stationsomgeving. Dit inrichtingsplan dient het kader te vormen voor 
het ontwerp van de publieke ruimten in de stationsomgeving. Het betreft in 
het bijzonder het ontwerp van het stationsplein, met inbegrip van deze delen 
van de N21 die door het omleiden van de N21 hun functie verliezen, en de 
pendelparking voor 300 wagens.

Het station van Haacht is het belangrijkste station op de lijn Mechelen-Leuven 
en werd dan ook geselecteerd als regionaal openbaarvervoersknooppunt in het 
ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant. Door de omleiding van de N21 en de 
realisatie van deze weg als viaduct over de spoorweg wordt de kans geboden 
om de stationsomgeving nieuw leven in te blazen en verder te ontwikkelen tot 
een knooppunt van intermodale uitwisseling en poort tot de Haachtse regio. 
Dit vereist niet alleen een opwaardering van de stationsomgeving op zich maar 
tevens het verduidelijken en vormgeven van de relaties met haar omgeving.

De stationsomgeving Haacht is gelegen tussen het groengebied gevormd door de 
Leibeekvallei en de kern Haacht-Station. De stationsomgeving dient hierbinnen 
uitgebouwd te worden tot een schakel die beiden met elkaar verbindt. Om 
deze schakelfunctie te vervullen dient het projectgebied een duidelijke eigen 
identiteit te krijgen met een herkenbaar ‘gezicht’ naar de omgeving. De 
achterkantsituaties die er nu bestaan naar de twee aangrenzende gebieden 
dienen omgevormd tot ‘voorkanten’.

Naast de relaties met haar omgeving verdienen ook de relaties die intern 
ontstaan binnen de stationsomgeving de nodige aandacht. De interne 
uitwisselingen, eigen aan deze plek, dienen geoptimaliseerd. Het betreft 

Bouwheer:   Gemeente Haacht
Locatie:   station Haacht
Budget:   2.241.229 excl btw en erelonen (inclusief buitenaanleg   
   en riolering)
Honorariumvork: globaal ereloon: 6,25%   
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): 
   juli 2009
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 
   juli 2010
   Voorziene beëindiging van de werken: 2011
Vergoeding:  5.000€ excl btw per laureaat

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een inrichtingsstudie voor de stationsomgeving van Haacht 
inclusief ontwerp en uitvoering van het stationsplein en pendelparking.
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aan creëren van een evenwichtige mix van wonen, werken en winkelen, het 
aantrekken van nieuwe bezoekers, stimuleren van marktconform vastgoed en 
aanmoedigen van privé-investeringen in de beeldkwaliteit van de panden.

Door het openbaar domein in te richten als ontmoeting- en verblijfsruimte 
wordt de sociale cohesie gestimuleerd. Voor een deel wordt sociale cohesie 
gestructureerd. Gebruikswaarde, ontmoeting, verkeersveiligheid en 
‘speelbaarheid’ zijn hierbij sleutelbegrippen 

De opdracht betreft een ontwerpopdracht, opstellen van het lastenboek en 
administratieve voorbereiding van het bouwproject alsook het opvolgen van de 
werken tot oplevering.

De winkelstraten en winkelgebieden in een woonomgeving zijn het kloppend 
hart van het buurtleven. De uitstraling ervan weerspiegelt de leefbaarheid, 
de diversiteit en de kracht van de woonwijk. Voor het Kristus - Koningplein in 
Ekeren is het belangrijk de herkenbaarheid en de leefbaarheid te versterken. 
Hierbij vervult de opwaardering van de openbare ruimte een centrale rol, 
een rol als motor voor nieuwe ontwikkelingen en een maximale integratie 
in het bestaande weefsel. De basisambitie beoogt de verblijfskwaliteit van 
het centrumplein te verhogen zodat een aangenaam woon-, winkel- en 
verblijfsgebied ontstaat en de toegankelijkheid voor de zachte weggebruikers te 
verbeteren om de handelsfunctie te stimuleren. 

Naast het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar domein en de 
beeldkwaliteit staat de behoefte van de bewoners, gebruikers en handelaars 
centraal. Aan de hand van een integrale (ruimtelijke) ontwikkeling wordt 
flexibiliteit, gebruikskwaliteit, belevingswaarde en functiemenging gekoppeld 

Bouwheer:   Stad Antwerpen, district Ekeren
Locatie:   Kristus Koningplein, 2180 Ekeren 
Budget:   800.000 € (excl btw en erelonen)
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s):   
   februari 2009
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 
   mei 2010
   Voorziene beëindiging van de werken: november 2011
Honorariumvork:  globaal ereloon 9,67%
Vergoeding:   5.000 € excl btw per laureaat 

Heraanleg van het Kristus Koningplein als centrale dorpsplein binnen de bestaande dorpskern als motor voor 
de opwaardering van het Ekerse centrum. 
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gemiddeld 6500 treinreizigers, waardoor de stationsomgeving een belangrijke 
plaats in het stadsweefsel inneemt. Een uitbreiding van de bestaande 
pendelparking is noodzakelijk.

Door de beperkte omvang van het centrum enerzijds en de grote 
aantrekkingskracht anderzijds, ontstaan er op drukke momenten 
parkeerproblemen. Het beheersen van deze mobiliteits- en parkeerproblematiek, 
waarbij een evenwicht gezocht wordt tussen leefbaarheid en bereikbaarheid, is 
één van de belangrijke uitdagingen voor de toekomst.
 
De opdracht omvat een ruimtelijk onderzoek van het centrum en de daarbij 
aansluitende stationsomgeving, met bijzondere aandacht voor de mobiliteits- 
en parkeerproblematiek. Dit zal de intrinsieke ruimtelijke potenties en 
knelpunten van de kern in kaart brengen. Op basis hiervan wordt een globale 
ruimtelijke ontwikkelingsvisie (masterplan) opgemaakt over de straten, pleinen 
en parkeergelegenheden in de stadskern en de stationsomgeving. Dit moet 
uiteindelijk resulteren in het ontwikkelen van een concreet concept voor de 
(gefaseerde) heraanleg van de markt en omliggende straten

Zottegem (ca. 25.000 inw.) is gelegen in Zuid-Oost-Vlaanderen en wordt wel eens 
de “Poort tot de Vlaamse Ardennen” genoemd. Naast de landelijke kwaliteiten 
van het omringende deelgemeenten, beschikt dit provinciestadje als regionale 
aantrekkingspool over een relatief compact maar intensief levend (handels-)
centrum en een rijk verenigingsleven.

Door de te verwachten bevolkingstoename als gevolg van het stijgend 
aantal appartementsgebouwen en een bij het centrum aanleunend 
omvangrijk woonuitbreidingsgebied, en door de blijvende en zelfs groeiende 
aantrekkingskracht van de centrumfunctie van Zottegem op de omliggende 
gemeenten, kan men ervan uitgaan dat de druk op de publieke ruimte in het 
stadscentrum de komende decennia nog zal toenemen.

De nakende centralisering van de stedelijke administratie in de gerenoveerde 
Sanitary-fabriek en de geplande inplanting van een nieuw cultuurcentrum achter 
het Egmontkasteel  zullen eveneens een belangrijke impact hebben op het 
gebruik van de publieke ruimte.

Daarnaast is Zottegem ook een belangrijke “pendelstad” met dagelijks 

Opdrachtgever:  Stad Zottegem
Ligging:   centrum en stationsomgeving Zottegem
Budget/ honorariul:  50.000 € excl. BTW 
Vergoeding:   7.500 € excl. BTW per laureaat

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de publieke ruimte in het stadscentrum 
en de stationsomgeving te Zottegem.
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Dit deelproject zou dan in een latere fase (kunnen) gerealiseerd worden.
Het afstemmen van de verschillende centrumfuncties op een kwaliteitsvolle 
heraanleg van het openbaar domein vormt de basis voor de uitbouw van een 
leefbaar, dynamisch en aantrekkelijk centrum. Verder bouwend op reeds 
bestaande studies over Oedelem en Groot-Beernem en in een proces van 
inspraak met de belanghebbenden, zal een samenhangende visie worden 
ontwikkeld over de verschillende elementen die de kwaliteit van deze 
openbare ruimte bepalen.  De ingewikkelde en belangrijke verkeerskundige 
organisatie van de beschikbare ruimte, de profielopbouw, parkeervoorzieningen, 
groenelementen, integratie van publieke functies (bv. Schepenhuys, 
kerk, begraafplaats,halte openbaar vervoer…), keuze van verhardingen, 
straatmeubilair en verlichting moeten leiden tot een heldere en eenvoudige 
vormgeving van de publieke ruimte welke de leefbaarheid van het centrum van 
Oedelem moet verbeteren. Het creëren van een aangename ontmoetingsplaats is 
hiervan een onderdeel.
De opdracht bestaat uit de volledige ontwerpopdracht tot en met de 
realisatiefase.

Oedelem (met zo’n 5900 inwoners) is een deelgemeente van Beernem (in 
totaal 14.800 inwoners), gelegen in West-Vlaanderen. Oedelem is gelegen in 
buitengebied, palend aan het regionaal stedelijk gebied Brugge, op 10 km van 
het stadscentrum. 
Het is de ambitie van het gemeentebestuur om door een kwalitatieve aanleg van 
het marktplein en achterliggend kerkplein een herkenbaar centrumgebied met 
hoge kwaliteit en uitstraling te creëren. 
Het gemeentelijk plein, waar tot in de jaren ’60 wekelijks een belangrijke 
botermarkt doorging,  wordt gekaderd door enkele waardevolle historische 
relicten. Centraal op het plein staat een kiosk die een bunker uit de Eerste 
Wereldoorlog camoufleert. Tevens fraait het pittoreske Schepenhuys het 
marktplein op. Dit Schepenhuys (het vroegere gemeentehuis van Oedelem) 
herbergt nu de toeristische infodienst en de heemkring. Het huidige gebouw is 
het resultaat van verbouwingswerken in 1752 van het veel oudere Schepenhuis 
van de Heren van Praet. 
Er wordt gevraagd om in het ontwerp een langetermijnvisie voor dit unieke 
patrimonium uit te werken. In dit deelproject moet de mogelijke renovatie, 
herinrichting en/of gedeeltelijke herbestemming kaderen in de visie om het 
Schepenhuys uit te bouwen tot een Centrum voor Kunst, Toerisme en Erfgoed. 

Opdrachtgever:  Gemeente Beernem 
Locatie:   masterplan: centrum Oedelem, 
Uitvoering:   marktplein en omgeving Oedelem 
Budget:   2.850.000 € (incl btw, erelonen, nutsleidingen, …)
Honorariumvork:  6% - 8%
Vergoeding:   5.000 € incl btw per laureaat 

OO1617
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een ontwerp voor het centrum van Oedelem gekoppeld aan 
de realisatie van de heraanleg van de markt en omgeving.
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dorpskern en de residentiële wijken ten oosten ervan. Bovendien vormt ze een 
rechtstreekse verbinding naar N116. Lucien Hendrickxlei en de zone rond de 
watertoren hebben potenties om verder te worden ontwikkeld als toegangspoort 
naar het dorpscentrum. 
De opdracht voor de ontwerpers bestaat uit de opmaak van een integraal 
masterplan voor deze zone en een concreet ontwerp voor de herinrichting van 
de Schanslaan en de Lucien Hendrickxlei . 
Het masterplan moet dienst doen als leidraad en instrument voor de bouwheer 
om enerzijds de kern opnieuw leefbaar te maken en anderzijds het centrum een 
sterkere identiteit te geven. 
Het ontwerp voorziet in een strategie die gefaseerd kan worden uitgevoerd. 
In eerste instantie zal Schanslaan worden aangepakt. In tweede fase komt de 
herinrichting van de zone watertoren en de schoolomgeving aan de beurt. De 
tweede fase kan in tijd worden gesplitst in meerdere deelopdrachten afhankelijk 
van het ontwerp en het beschikbare budget.

De gemeente Borsbeek wil Schanslaan en Lucien Hendrickxlei (kortweg ‘zone 
watertoren’) herinrichten. De herinrichting richt zich op het verhogen van de 
leefbaarheid, verblijfskwaliteit en verkeersveiligheid in de kern. Borsbeek is met 
een oppervlakte van 391,9ha de kleinste gemeente van de provincie Antwerpen 
en heeft een dicht bewonersaantal van 2623 inwoners/km². De gemeente zag 
het doorgaand verkeer in de kern de afgelopen jaren aanzienlijk toenemen. 
Hierdoor ontstond een grote verkeersdruk waarop de weginfrastructuur niet 
is voorzien. Bijgevolg wenst men de gemeentewegen opnieuw de functie te 
geven die ze verdienen. Verblijfskwaliteit en kwaliteitsvolle inrichting van 
het openbaar domein staan daarbij voorop. Bijkomend moet de herinrichting 
een ontradend effect hebben op automobilisten die deze wegen gebruiken als 
shortcut om de gewestwegen R11 en N116 te bereiken. Het project moet een 
stedenbouwkundige meerwaarde bieden en de verkeersveiligheid voor fietsers en 
voetgangers verhogen. De projectzone bevindt zich immers in een drukbezochte 
schoolomgeving met 1750 leerlingen waar er een gebrek is aan veilige 
oversteekplaatsen, goede opstapplaatsen voor openbaar vervoer en een veilige 
dropzone voor scholieren. De projectzone omvat meerdere deelgebieden die 
een totaalaanpak vereisen omwille van hun functionele samenhang, ook al zijn 
ze ruimtelijk verscheiden. Schanslaan is een scharnier tussen de dichtbebouwde 

Opdrachtgever:  Gemeente Borsbeek
Ligging:   Schanslaan/ Lucien Hendrickxlei
Budget:   1.575.000 € (excl btw en erelonen)
Timing:                         Voorziene beëindiging van de werken: eind 2012
Honorariumvork:  7% - 9%
Vergoeding:   5.500 € excl btw per laureaat 

Volledige studieopdracht voor de herinrichting van de Schanslaan en Lucien Hendrickxlei (zone watertoren) 
te Borsbeek.
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structureel, functioneel als visueel aan elkaar gerelateerd worden. Hierbij dient 
eveneens aandacht besteed te worden aan de mobiliteit en verkeersafwikkeling 
van, naar en binnen deze bipool. Nadien dient ook een RUP opgemaakt te 
worden voor het centrum (inclusief beeldkwaliteitsplan).
De directe stationsomgeving dient uitgewerkt te worden als een multimodaal 
knooppunt, waarbij deze een aantrekkingspool wordt voor allerlei functies en 
activiteiten: een katalysator voor de ruimere omgeving. Het centrum heeft nood 
aan een sterke verblijfs- en leefkwaliteit, met aandacht voor het recreatief 
aspect: geen eenzijdige ontwikkeling als slaapgemeente, maar een verweving 
van functies (wonen, werken, verzorgen, recreëren) om tot een bruisend 
geheel te komen… Communicatie is in dit hele proces voor de bouwheer een 
heel belangrijk item: zowel naar andere beleidsactoren en partners als naar de 
bevolking toe. 
Het masterplan moet de basis vormen van een ruimtelijk & verkeers-planologisch 
beleid binnen deze bipool over legislatuurgrenzen heen.

Denderleeuw is gelegen op de rand van de Vlaamse ruit op de as Brussel-Gent. 
De gemeente ligt binnen het regionaalstedelijk gebied Aalst en op zo’n 20 km 
van Brussel; mede door zijn bereikbaarheid van en naar Brussel langs spoor en 
weg, kan men spreken van een satellietgemeente van de hoofdstad. 
Vanuit de lucht ziet men Denderleeuw als een dicht verstedelijkt weefsel 
omheen en omgeven door grote open ruimtes. Het excentrisch “centrum” 
van de gemeente heeft zich aan de oevers van de Dender gevormd en heeft 
een tegenpool gevonden in het station. Het station zelf is een flink uit de 
kluiten gewassen spoorwegkruispunt dat zelfs in het nationaal spoorwegennet 
een belangrijke rol speelt; een opportuniteit in deze is dat de NMBS grote 
vernieuwingsplannen heeft met het station. De Dender-gemeente is een unicum 
op vlak van bereikbaarheid, want naast het spoor wordt het grondgebied 
doorkruist door gewestwegen en ligt de E40 op een boogscheut verwijderd. 
Deze sterkte is echter tegelijk een zwakte, want deze (spoor)wegen vormen 
sterke barrières die de gemeente versnipperen. Door deze barrièrewerking in 
combinatie met het dichtbebouwd en ietwat verouderd stedelijk weefsel, komt 
de gemeente chaotisch, onoverzichtelijk en niet aantrekkelijk over. 
Het gemeentebestuur wil hier verandering in brengen door de opmaak van 
een masterplan voor de bipool centrum-station; beide polen dienen zowel 

Opdrachtgever:  Gemeente Denderleeuw
Ligging:   centrum en stationsomgeving Denderleeuw
Budget/ honorarium:  55.000 € excl. BTW en erelonen 
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper: 
   maart 2009
Vergoeding:   10.000 € excl. BTW per laureaat. 

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de bipool centrum-stationsomgeving 
en de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het centrum in uitvoering van het masterplan te 
Denderleeuw.
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De accentuering van de pleinfunctie van de Markt met aandacht voor de 
beeldkwaliteit, en concrete, geïntegreerde inrichtingsprincipes van de 
centrumstraten en –pleinen waardoor een intensieve mix van wonen, handel 
en horeca verzekerd blijft, moeten vorm geven aan een krachtige identiteit en 
herkenbaarheid van het openbaar domein.  Het beeldkwaliteitsplan moet tevens 
aandacht hebben voor de bebouwing zodat een toetsingskader kan uitgewerkt 
worden dat stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit garandeert. 
Een aandachtsgebied in de opdracht moet ook de procesbegeleiding en 
communicatie zijn, naast de kwaliteitsbewaking bij de realisatie en afwikkeling 
van het plan.
Met de opmaak van het masterplan en het beeldkwaliteitsplan wenst 
de gemeente een kader te vormen voor een gefaseerde aanleg van het 
projectgebied en een grotere garantie te bekomen voor een afdwingbaar en 
haalbaar resultaat.

Retie, een Kempense gemeente in het noordoosten van de provincie Antwerpen, 
ligt op het kruispunt van drie stedelijke gebieden (Turnhout, Mol en Geel) en drie 
bovenlokale wegen (N18 Turnhout-Mol, N118 Arendonk-Geel en N123 Herentals-
Postel). 
Als brongebied van een groot aantal bovenlopen van de Kleine Nete wordt Retie 
ook het dorp der 7 neten genoemd. Niet alleen de ligging dichtbij deze gebieden 
en de bereikbaarheid maken dat de gemeente gewenst is als woonplaats, ook het 
groene, landelijke karakter en de culturele en cultuurhistorische manifestaties 
en het sociale leven zijn voor Retie als verblijfplaats een belangrijke 
aantrekkingspool. De vrij compacte dorpskern heeft in dit verband heel wat 
potenties om een herkenbaar centrum te worden met uitstraling.
De organische groei van de gemeente en de mobiliteit ( en het omgaan ermee) 
vragen om een ruimtelijk concept, een masterplan visie, tegelijkertijd tijdloos 
en duurzaam, met oog voor de verschillende functies aanwezig in Retie. 
Daarnaast moet het masterplan een neerslag zijn van een geïntegreerde visie 
over de ringweg en de aanleg ervan, de verbondenheid met de centrumstraten 
en de doortocht van het centrum. 
In het beeldkwaliteitsplan moet een samenhangende visie worden ontwikkeld 
over de verschillende elementen die de kwaliteit van de kern bepalen. 

Bouwheer:  Gemeente Retie
Locatie :  centrum Retie
Budget/ honorarium:  forfaitair
Timing:   nog niet nader bepaald
Vergoeding:   4.500 € excl btw per laureaat 

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor Retie en een  beeldkwaliteitsplan voor 
het centrum van Retie.
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noorden) met de Albertlaan en ’s Hertogenmolens, de vormgeving (in het zuiden 
en westen) van het landschapspark rond de Orleanstoren en de ontwikkeling 
(in het oosten) van de site De Torens, een verlaten fabriekshal waar vroeger 
het klooster van Aarschot was gehuisvest. Omwille van de historische betekenis 
en de unieke locatie van de site De Torens (tussen de stadskern en het 
landschapspark Orleanstoren) zal in het kader van de opmaak van het masterplan 
ontwerpend onderzoek gedaan worden naar de ruimtelijke draagkracht van de 
ontwikkeling van deze site.

De visie over de ontwikkeling van de stad Aarschot zoals opgemaakt door de 
architecten Robbrecht & Daem gaat uit van drie concepten: nl. de ontwikkeling 
van de stadsvesten ter versterking van het stedelijk weefsel, de ontwikkeling 
van de Demer als lijnelement tussen de stadsvesten en de ontwikkeling van de 
spoorwegbundel als artificieel lijnelement. De twee laatste concepten werden 
uitgewerkt in de gelauwerde stadsvernieuwingsprojecten “’s Hertogenmolens en 
Amer” en “Aarschot op sporen”.

In het kader van de ontwikkeling van de stadsvesten (eerste concept) wenst 
de stad Aarschot in samenwerking met het OCMW een sociaal huis met een 
dienstencentrum en 50 serviceflats te bouwen op de oude SIMA site (vroeger 
het stedelijk onderwijs van de stad Aarschot), die samen met de Albertlaan de 
verbinding maakt tussen de Orleanstoren en ’s Hertogenmolens, zijnde de twee 
laatste restanten van de stadsverdediging.

Bij het ontwerp van het gebouw moet rekening gehouden worden met de 
historische context van de locatie en de relaties met de omgeving. Vandaar dat 
de ontwikkeling van de SIMA-site moet kaderen binnen een globaal masterplan 
waarbij in het bijzonder aandacht zal besteed worden aan de relaties (in het 

Bouwheer:  Stad Aarschot
Locatie :  Leuvensestraat, 3200 Aarschot
Budget:   masterplan: uitvoeringsbudget in functie van masterplan 
   architectuur: 9.000.000 € (excl BTW en erelonen)
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper: 2009
   Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder: 2010
   Voorziene beëindiging der werken: 2012
Honorarium:  honorarium ontwerper masterplan 150.000€ 
   Architectuur min 6% en max 8%.
   Honorarium stabiliteit: tussen KVIV min 3% en KVIV
Honorarium   technieken: tussen KVIV min 3% en KVIV
Vergoeding:   10.000 € per laureaat (incl BTW en kosten)

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de omgeving van de site “De Torens” en 
een architectuuropdracht voor het bouwen van een sociaal huis met een dienstencentrum en 50 serviceflats 
op de site SIMA
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behouden en zelfs versterkt worden. Het moet het hele jaar door een sociale 
ontmoetingsplaats blijven voor alle bevolkingsgroepen.
Aandachtspunten voor het masterplan zijn de mobiliteit in en rond het domein, de 
transparantie en samenhang van het domein, het versterken van het veiligheidsgevoel van 
de bezoekers, de toegankelijkheid van de verschillende voorzieningen op verschillende 
tijdstippen, het herbekijken van de groenaanleg, het zoeken naar mogelijkheden 
om groene energie zelf op te wekken. Technische voorzieningen en ruimtes, alsook 
sportaccommodaties die behouden blijven, dienen geïntegreerd te worden in het totale 
concept. 

Het ontwerpteam van het masterplan zal belast worden met de studieopdracht voor de 
uitvoering van de sporthal. De sporthal wordt gezien als uitbreiding van de bestaande 
sporthal en is er aan gekoppeld. De maximale vloeroppervlakte van het gebouw wordt 
geraamd op 2000m², waarbij bijzondere aandacht moet gaan naar de architecturale 
inpassing van het gebouw binnen de omgeving. 

Het masterplan wordt vertaald in een aantal uitvoerbare deelprojecten die kunnen 
worden uitgevoerd door het ontwerpteam. Met uitzondering van de sporthal, die 
deel uitmaakt van deze opdracht, kan de opdrachtgever beslissen om het gehele 
uitvoeringsdossier of delen ervan te gunnen aan een derde. In dat geval treedt de 
masterplanner op als een supervisor/ kwaliteitsbewaker. 

De gemeente Wetteren is een Scheldegemeente, gelegen tussen Gent en Aalst, 
en telt ongeveer 23.500 inwoners. Zowel met het openbaar vervoer als via de 
autosnelwegen E40 – R4 – E17 is Wetteren vlot bereikbaar. Dankzij deze gunstige 
ligging, de goede verbindingsmogelijkheden, het sportieve en culturele aanbod, de 
grote scholeninfrastructuur en de uitbreiding van de werkgelegenheid is Wetteren een 
gemeente die nieuwe bewoners aantrekt uit de ruime omgeving. 
In deze context wenst het gemeentebestuur en het autonoom gemeentebedrijf de sport-
en recreatiefaciliteiten in het gemeentelijk domein “De Warande” te optimaliseren. 
De site van ongeveer 7,5 hectare omvat op dit ogenblik het openluchtzwembad, de 
gemeentelijke sporthal, het overdekt instructiebad, het Kasteeltje, een visvijver, een 
voetbalterrein, twee tennisterreinen, een beachvolleybalterrein, een skatepiste, 2 
speeltuin(en), een rolschaatspiste, een technisch mountainbike parcours, wegen en 
parking. 

Ondanks de recente vernieuwingen en aanpassingen aan de openluchtzwembaden, biedt 
een eerste aanblik aan het domein een verouderde en enigszins verwaarloosde indruk. De 
beschikbare ruimte wordt niet goed benut. Het domein is niet meer aantrekkelijk voor de 
Wetteraars, noch voor de inwoners van de nabije regio.
De renovatie van het interne gedeelte van het kasteeltje zal op korte termijn aanvangen 
en zal zijn rol van vergader- en ontmoetingscentrum behouden. Het vergadercentrum 
moet volledig los van het sport- en recreatiecentrum kunnen functioneren. In het 
sportbeleidsplan is de inplanting van een 2de sporthal en een recreatief loopparcours 
(Finse looppiste) voorzien.

Uitgangspunten voor masterplan zijn de versterking van de parkfunctie als 
aantrekkingspool, rustpunt en groene long in het centrum van de gemeente. 
De huidige, dubbele rol die het domein vervult als sport- en recreatiedomein moet 

Bouwheer:  Autonoom gemeentebedrijf Wetteren
Locatie :  Warandelaan 14, 9230 Wetteren
Budget:   7.000.000 € incl. btw en erelonen
Timing:   2008-2015
Honorarium:  forfait masterplan: 50.000 € excl. btw
   bouwopdracht: 
   architectuur tss 6 en 8%
   stabiliteit: tss 6 en 7% op deel stabiliteit
   technieken tss 9 en 10% op deel technieken
Vergoeding:   14.000 € (incl. BTW) per laureaat

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor het sport –en recreatiedomein ‘De 
Warande’ in Wetteren en bouw van een sporthal.
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gelegen gebied en het belang van de pleinfunctie welke het Kerkeneind hier 
vervult. Dit idee zal kunnen versterkt worden, waarbij de aandacht op de 
parkeervoorzieningen niet uit  het oog mag worden verloren. Samenwerking 
tussen de verschillende opdrachten en afstemming op elkaar behoort dus zeker 
tot de vereisten. 

Enerzijds is de architectuuropdracht gericht op de uitbreiding van het 
gemeentehuis en het voorzien van een cultureel centrum, maar anderzijds 
behoort ook het zoeken en meewerken aan een oplossing voor het evenwicht 
tussen de verschillende functies in het centrumgebied tot de opdracht. De 
ontwerpers dienen ook rekening te houden met ruimte voor eventuele 
bijkomende gemeenschapsvoorzieningen in deze omgeving. 

De gebouwen zullen beantwoorden aan alle hedendaagse eisen inzake 
duurzaamheid, energiezuinigheid, kindvriendelijkheid en akoestische isolatie. 
Alle subsidies en tegemoetkomingen moeten daarbij maximaal kunnen worden 
aangewend. De gebouwen moeten ook beantwoorden aan alle recentste eisen als 
het gaat over toegankelijkheid, energieregelgeving, enz…

De gemeentelijke diensten zijn thans gecentraliseerd in het centrum van de 
gemeente Kalmthout, de centrale ligging staat daarbij voorop. Er is echter 
nood aan uitbreiding en herschikking van een aantal functies. De bestaande 
administratieve diensten kampen met plaatsgebrek, er werd in afwachting alvast 
een tijdelijke kantoorunit in hout geplaatst, maar ook de brandweerkazerne 
voldoet niet meer aan de huidige normen en zou na verhuis van de technische 
diensten deze bestaande gebouwen kunnen overnemen. Op die manier kan de 
bestaande brandweerkazerne een nieuwe functie krijgen. Op cultureel vlak 
zijn er in de gemeente tal van kleinere ruimten en zaaltjes welke nu gebruikt 
worden door allerlei verenigingen en voor allerhande activiteiten. Een grotere 
ruimte – cultureel centrum met polyvalent gebruik - ontbreekt momenteel in de 
gemeente. 

De verschillende beleidsplannen spelen hierop voldoende in en onderstrepen 
het belang en de noodzaak van de geplande investeringen door het 
gemeentebestuur. Tegelijkertijd werd er in uitvoering van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan alvast een opdracht gegeven voor het uitwerken van 
een strategisch project in de omgeving van het gemeentehuis. Belangrijk is 
daarbij ook de samenhang tussen de verschillende onderdelen in dit centraal 

Bouwheer:  Gemeente Kalmthout
Locatie :  Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout
Budget:   nog niet bepaald
Timing:   nog niet bepaald
Honorarium:  nog niet bepaald
Vergoeding:   2500€ (excl. BTW) per laureaat 

Volledige studieopdracht voor de uitbreiding van het gemeentehuis met inbegrip van de realisatie van een 
cultureel centrum.
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Het Gemeenschapsonderwijs

De Vlaamse regering besliste tot een inhaaloperatie scholen-
bouw via alternatieve financiering, maar trok tegelijk ook de 
budgetten voor de dossiers via de reguliere financiering op. 
Daardoor kunnen opnieuw de studieopdrachten voor 5 school-
projecten voor het Gemeenschapsonderwijs in deze Open 
Oproep worden opgenomen.

Gemeenschapsonderwijs zet daarmee zijn beleid tot duurzame 
en kwaliteitsvolle schoolarchitectuur verder.
De Vlaamse overheid heeft een missie om kwalitatief en plu-
ralistisch onderwijs aan te bieden en daarmee de vrije school-
keuze te waarborgen. Gemeenschapsonderwijs staat open voor 
alle kinderen zonder onderscheid en wil ze de kans bieden om 
op te groeien tot vrije en mondige, creatieve en kritische vol-
wassenen met respect en belangstelling voor andere politieke, 
filosofische en religieuze overtuigingen.

Gemeenschapsonderwijs wil dit ook uitdragen en ondersteunen 
door een patrimoniumbeleid te voeren dat open staat voor 
architecturale kwaliteit. De scholen van het gemeenschapson-
derwijs willen een veilige en kindvriendelijke omgeving zijn, 
die stimuleert tot sport en spel.
Gemeenschapsscholen willen tegelijk ook open instellingen zijn 
die een bijdrage bieden aan hun directe omgeving en de lokale 
gemeenschap. 

Gemeenschapsonderwijs zoekt niet alleen naar duurzame ge-
bouwen op cultureel en bouwkundig vlak, maar ook ecologisch 
en economisch, met een laag energieverbruik en een beperkte 
onderhoudskost.
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Bouwheer: Schoolcommité Sint-Anna, Vrije Basisschool de Mozaiëk
Locatie : Lubbeeksestraat 42, 3370 Roosbeek
Budget:   2.114.029,25€ excl btw en erelonen
Timing:   nog niet nader bepaald
Honorarium: globaal ereloon min 8% - max 10%
Vergoeding:  2500€ excl btw per laureaat

De school ligt in het landelijke Roosbeek en integreerde zich in het sociaal-culturele, 
sportieve en maatschappelijke weefsel van de plaatselijke samenleving.
De huidige Vrije Basisschool ‘De Mozaïek’ is momenteel gevestigd in een verouderd 
gebouwencomplex. De speelplaats is volledig betegeld.
De school beschikt over vier speelleergroepen en zes leergroepen in de lagere 
afdeling. De school kent een gestadige groei , maar het schoolbestuur opteert voor een 
gemoedelijke dorpsschool met een maximum van tweehonderd leerlingen. Om het gebrek 
aan ruimte op te vangen werden vier containerklassen bijgeplaatst.
Het schoolbestuur wenst na sloop op de huidige site een kwaliteitsvolle nieuwe school 
te bouwen die een referentie kan zijn voor andere scholen. De opdracht wil een 
uitdagende leeromgeving scheppen waar de kinderen graag vertoeven. De gebouwen en 
buitenruimten moeten in dialoog gaan met een groene omgeving. Het gebouw moet een 
positieve aantrekkingskracht uitstralen voor het dorp en zijn onderwijs.
De bouwheren vragen een innovatief, performant en integraal concept, met oog voor 
duurzaamheid, ook in de betekenis van veranderbaarheid en dus ook van het beheer in de 
tijd.

Het schoolgebouw moet over gans de lijn ecologisch doordacht zijn, zodat het een 
voorbeeldfunctie uitdraagt.
Het programma, voor het nieuwe schoolgebouw met een totale oppervlakte van 2.800 m², 
bestaat uit: klaslokalen, administratie, directie, lerarenkamer, computerlokaal, turnzaal, 
polyvalente zaal. In het kader van het concept ‘parochieschool’ zal het medegebruik door 
derden (feesten, vergaderingen, tentoonstellingen, fuiven) voorzien zijn. De gelijkvloerse 
ruimtes moeten toegankelijk zijn voor andersvaliden

Volledige studieopdracht voor de verbouwing van de Basisschool te Roosbeek.

OO1624
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Bouwheer: Katholiek Basisonderwijs Bocholt vzw
Bouwplaats: Kaulillerweg, 3950 Bocholt
Budget:  5.600.000 €, excl btw en erelonen
Timing:  toewijzing van de opdracht: januari 2009
Honorariumvork: globaal ereloon min 8% en max 10% van de bouwkost (ereloon studie   
  stabiliteit, studie technieken, studie akoestiek, EPB-verslaggeving en   
  bodemdeskundige grondverzet dient inbegrepen te zijn)
Vergoeding: 2.500 € excl btw per laureaat

Katholiek Basisonderwijs Bocholt vzw wenst een nieuwe school te bouwen voor Vrije 
Basisschool ‘De Driehoek’. Deze school plant te verhuizen naar een nieuwe locatie, 
Kaulillerweg, te Bocholt. De inplanting op dit terrein maakt tevens deel uit van de 
studieopdracht.
‘De Driehoek’ is een school met een 160-tal kleuters en een 260-tal lagere schoolkinderen. De 
totale bruto te bouwen oppervlakte bedraagt (rekening houdende met de fysisch-financiële 
norm en op basis van het huidige leerlingenaantal) bij benadering 4.300m2 voor ruimten met 
pedagogische doelstelling, voor sportinfrastructuur en voor de overdekte speelplaats. Ook 
omgevingswerken (parkeerruimte, fietsenstalling en verharde speelplaats) behoren tot de 
opdracht. 

Het nieuwe schoolgebouw moet, binnen het vastgelegd kader van budget, de fysisch-
financiële norm en gegevens betreffende het terrein, een antwoord bieden aan hedendaagse 
maatschappelijke en onderwijskundige uitgangspunten enerzijds en aan het specifieke 
pedagogische project van de school anderzijds.
Het nieuwe schoolgebouw dient rekening te houden met de verschillende gebruikersgroepen, 
dus zowel met de rechtstreekse gebruikers (leerlingen, onderwijzend en ondersteunend 
personeel) als met de secundaire gebruikers (ouders en externen in het kader van ‘breed 
gebruik’). Het gebouw moet uiteraard veilig, gezond, comfortabel en toegankelijk zijn, maar 
het moet ook een aangename, stimulerende en inspirerende leer- én leefomgeving vormen 
voor alle gebruikers. Het spreekt voor zich dat het schoolgebouw ondersteunend is aan de 
hedendaagse onderwijspraktijk. Hedendaags onderwijs is eerder actief dan passief, eerder 
leerling-gericht dan leerkracht-gericht, eerder gericht op ‘leren’ dan op ‘onderwijzen’. Via 
wisselende, ervaringsgerichte werkvormen (contractwerk, projectwerk, hoekenwerk) en 
regelmatig in variërende groepsgroottes (klassikaal, in kleine groepjes, individueel), nemen 
de leerlingen actief deel aan hun eigen leerproces. Daarbij tracht de leerkracht rekening te 
houden met de individuele verschillen tussen de leerlingen door het aanbod te differentiëren. 
De gevraagde schoolinfrastructuur moet al deze onderwijsmethoden faciliteren. Tegelijkertijd 
mag het schoolgebouw ook niet té bepalend zijn. De gebouwde omgeving heeft een langere 
levensduur dan de onderwijsvisies. Schoolgebouwen moeten dan ook, door hun duurzaamheid, 
in staat zijn om op termijn eventuele wijzingen in de onderwijspraktijk (of zelfs grondigere 
functiewijzigingen) op te vangen.

Volledige studieopdracht voor het bouwen van een schoolgebouw voor Vrije Basisschool ‘De Driehoek’
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Bouwheer:  GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Bouwplaats  Ambroossteenweg 13 te 1981 Hofstade
Budget:   1.199.000 € excl. btw en erelonen
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper:  begin 2009
  Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder: begin 2010
  Voorziene beëindiging der werken: midden 2011 
Honorarium:  globaal ereloon 7,83% excl. btw (incl. stabiliteit en technieken en EPB).
Vergoeding:  € 2.500 € excl btw per laureaat.

Kennisoverdracht is belangrijk. Moderne en ruime accommodatie eveneens. Met dit alles 
wil BS Ter Berken dat hun kinderen opgroeien tot volwaardige, kritische, mondige en 
vooral gelukkige wereldburgers. Het schoolteam onderschrijft voluit het motto van het 
GO! Onderwijs: “geen muren, geen grenzen, allemaal buren en unieke mensen”.

De basisschool Ter Berken in Hofstade telt momenteel 392 leerlingen. Er wordt voorzien 
in een budget voor de bouw van 562 m2 klaslokalen en een turnzaal van 485 m2. De 
bestaande gebouwen, sommige van recente datum, moeten allemaal behouden blijven. 
De school beschikt nog slechts over een beperkte open ruimte op het domein voor een 
nieuwbouw. Daarom is de vraag open hoe de uitbreiding best wordt gerealiseerd, als 
een bijkomende nieuwbouw achter op het open terrein of als een uitbreiding van de 
bestaande voorbouwen aan de Graaf Cornetstraat.

OO1626
Volledige studieopdracht voor de Uitbreiding op het schooldomein van BS “Ter Berken” te Hofstade.
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Bouwheer:  GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Bouwplaats  Halmaalweg 31 te 3800 St Truiden
Budget:   1.000.462 € excl. btw en erelonen
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper:  begin 2009
  Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder: begin 2010
  Voorziene beëindiging der werken: midden 2011
Honorarium:  globaal ereloon 7,90 % excl. btw (incl. stabiliteit, technieken, EPB).
Vergoeding:  € 2.500 € excl btw per laureaat.

De basisschool voor buitengewoon onderwijs “De Bloesem” telt momenteel 143 
leerlingen.  In 2005 werd hier een nieuwbouw van 836 m2 gerealiseerd. Verder beschikt 
de basisschool enkel over containerklassen. 

Het terrein is gesitueerd tussen de Halmaalweg en de Tiensesteenweg, een belangrijke 
ontsluitingsweg naar St-Truiden.  De school is gelegen in een vroeger parkdomein met 
verschillende oude bomen dewelke gerespecteerd dienen te blijven. Het groene en open 
karakter speelt dan ook een belangrijke rol op deze site.
Op het domein is, naast een school, ook een internaat aanwezig, horende bij het KTA Sint-
Truiden.  

Omdat het internaatsgebouw te groot is voor het aantal internen, neemt de basisschool 
een gedeelte van het gelijkvloers van het internaat in (restaurant, voorlopige turnzaal) en 
een gedeelte van de eerste verdieping (vier klaslokalen, therapielokalen, bureel directie, 
administratie).
In de nieuwbouw dient er voor 546 m2 klaslokalen en een turnzaal van 320 m2 te worden 
gerealiseerd.  
De foto’s tonen het internaatsgebouw met vier verdiepingen, de nieuwbouw uit 2005 en 
enkele containerklassen.

Het idee leeft om de nieuwbouw als schakel te laten functioneren tussen het internaat 
en de reeds gerealiseerd nieuwbouw. Er dient echter met het nodige respect te worden 
omgegaan met de bestaande structuur en ontsluiting en de bomen op het terrein. 
De kandidaat inschrijver moet hiermee rekening houden bij de inplanting van de nieuwe 
gebouwen en aangeven welke buiten infrastructuurwerken nodig zullen zijn.

Volledige studieopdracht voor de Nieuwbouw op het schooldomein van BSBO “De Bloesem” Sint-Truiden.
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Bouwheer:  GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Bouwplaats  Heesveld 9, 2200 Herentals
Budget:   585.000 € excl. btw en erelonen 
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper: begin 2009
  Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder: begin 2010
  Voorziene beëindiging der werken: midden 2011
Honorarium:  globaal ereloon 8,22% excl. btw (incl. stabiliteit, technieken, EPB).
Vergoeding:  € 2.500 € excl btw per laureaat.

Freinetschool IBIS is een kleuter en lagere school in Herentals.  Overleg en coöperatief werken 
zijn belangrijke pijlers voor de school. 
De school is een vestigingsplaats van de leefschool “De Vlindertuin” te Lille en telt momenteel 
67 leerlingen.  De site is geheel inpandig gelegen en via twee toegangswegen in twee straten 
ontsloten. De school beschikt over 821 m2 gebouwen, waarvan één definitief gebouw  (534 
m²) in de vorm van een gelijkvloers vrijstaand volume. Daarnaast zijn er containers geplaatst 
om de nood aan ruimte op te vangen (287 m2 ). De nieuwbouw  moet de containers vervangen 
en de nieuwe nood aan bijkomende ruimte opvangen.  Het bouwprogramma omvat 497 
m2 klaslokalen en een ruimte voor LO en stemt ongeveer overeen met de omvang van het 
bestaande gebouw. Men is op zoek naar een nieuw gebouwtype dat duurzaam is en uitbreiding 
in de toekomst -eventueel ook in de hoogte mogelijk laat. 
Aan de kandidaat inschrijver wordt gevraagd dat de nodige aandacht te besteden aan de 
inplanting van de nieuwe gebouwen (rekening houdend met de afbraak van de paviljoenen 
en het vermijden van tijdelijke huisvesting) en een visie op de noodzakelijke buitenaanleg te 
geven.

Bouwheer:  GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Bouwplaats  Berg 10, 2275 Lille
Budget:   753.000 € excl. btw en erelonen
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper: begin 2009
  Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder: begin 2010
  Voorziene beëindiging der werken: midden 2011
Honorarium:  globaal ereloon 8,05 % excl. btw (incl. stabiliteit, technieken, EPB)
Vergoeding:  € 2.500 € excl btw per laureaat.

Elk kind is een unieke persoonlijkheid met eigen interesses, talenten en ambities.  In de veilige 
en vertrouwde omgeving van leefschool De Vlindertuin kunnen zij zich verstandelijk en creatief 
ontplooien.  De school wenst deze waarden ook in het bouwproject tot uiting te zien komen.
De basisschool te Lille telt 92 leerlingen en is gelegen op een inpandig terrein dat een uitgang 
heeft aan drie straten. De school beschikt momenteel over 2147 m2 gebouwen, allemaal semi-
permanente paviljoenen. 
 De budgetplanning voorziet momenteel een project van 630 m2 aan nieuwbouw met 
klaslokalen. Daarvoor worden de oudste paviljoenen vervangen en blijven de meest recente 
paviljoenen behouden. 

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van de basisschool “Ibis Freinet” te Herentals“ en de 
basisschool “Ibis Vlindertuin” te Lille.
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Bouwheer: GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Locatie : Meerlaan 25, 9620 Zottegem
Budget:   1.897.140 € excl. btw en erelonen
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper:  begin 2009
  Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder: begin 2010
  Voorziene beëindiging der werken: midden 2011
Honorarium: globaal ereloon 8,75% excl. btw (incl. stabiliteit, technieken, EPB)
Vergoeding:  € 3.000 € excl btw per laureaat 

Zowel basisschool Atheneum Zottegem en Koninklijk Atheneum Zottegem maken gebruik van 
het schooldomein in de Meerlaan te Zottegem.  Het onderwijsaanbod van het KA situeert 
zich binnen het algemeen secundair onderwijs, met nauw daarop aansluitende technische 
afdelingen.  Het KA zet de leerlingen aan tot inzichtelijk en onderzoekend leren en neemt hen 
op in een leerklimaat dat hen stimuleert en vertrouwen schenkt.  Sport- en cultuurprojecten 
bieden hen extra mogelijkheden om hun persoonlijkheid ten volle te ontwikkelen.  Activiteiten 
o.a. op het gebied van milieuzorg en burgerzin zetten aan tot een goed maatschappelijk 
engagement.
Door een grote stijging van het leerlingenaantal van het KA en wegens het uitbreiden van 
het studieaanbod (sociaal-technische) is er een tekort aan klaslokalen ontstaan. De school is 
vragende partij om de bestaande infrastructuur uit te breiden.  Het GO! maakt van deze vraag 
gebruik om ook de bestaande paviljoenen (zie inplantingsplan G60, G61, G62, G63, G67 en 
G68) af te breken.
Het verwijderen van deze oude niet geïsoleerde paviljoenen die bovendien nog zijn uitgevoerd 
met enkele beglazing zal uiteraard ook tot een besparing leiden naar energie toe. Bovendien 
zullen de afdelingen beter gecentraliseerd kunnen worden wat op zich al een besparing zal 
opleveren.
Ook zal deze nieuwbouw een betere afbakening tussen de BS en het KA tot gevolg hebben 
waardoor iedere school zich nog beter zal kunnen accentueren.
Na afbraak van de paviljoenen voorziet het GO! een nieuwbouw van 1.587 m².  De bestaande 
bruto oppervlakte van de definitieve gebouwen op dit domein is 9.762 m². Het schooldomein 
grenst aan twee straten: Meerlaan en Wurmendries.  Aan de Meerlaan grenst het hoofdgebouw 
(G01 - 6.365 m² - 3 bouwlagen), de conciërgewoning (G02) en iets verder van de straat 
verwijderd een schoolgebouw met klassen (G03 - 470 m²).  Aan de kant van de Wurmendries 
staan nog twee definitieve gebouwen (G04 - 539 m² en G05 - 550 m²) en verder op het 
schooldomein de grote sporthal (G06 - 1.687 m²). De zes af te breken paviljoenen zijn gebouwd 
midden op het schooldomein.

Aan de kandidaat inschrijver wordt gevraagd dat de nodige aandacht te besteden aan de 
inplanting van de nieuwe gebouwen (rekening houdend met de afbraak van de paviljoenen 
en het vermijden van tijdelijke huisvesting) en een visie op de noodzakelijke buitenaanleg te 
geven.

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van het KA te Zottgem.
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Bouwheer: GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Locatie : Kasteelstraat 76, 1700 Dilbeek
Budget:   1.057.843 € excl. btw en erelonen 
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper: begin 2009
  Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder: begin 2010
  Voorziene beëindiging der werken: midden 2011
Honorarium: globaal ereloon 7,88% excl. btw (incl. stabiliteit en technieken en EPB)
Vergoeding:  € 2.500 € excl per laureaat 

In basisschool “De Vlinder” is iedereen een VIP!  Elk kind is een unieke persoonlijkheid 
met eigen interesses, talenten en ambities. Gelijke onderwijskansen en maximale 
leerwinst voor elke leerling nastreven door een aanpak op maat, dat is het engagement 
van de medewerkers van de school.  In deze veilige en vertrouwde omgeving kunnen zij 
zich verstandelijk en creatief ontplooien.  Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, 
positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, 
sociale en leergierige persoonlijkheden.  In basisschool De Vlinder begint het allemaal. 

Het schooldomein grenst aan twee straten en heeft een ingang zowel in de Kasteelstraat 
als in de d’ Arconatistraat. Op de site staan drie definitieve gebouwen. Twee 
hoofdgebouwen uit de naoorlogse periode met glasvliesgevels en een derde paviljoen in 
betonskelet. 

Door een stijging van het aantal leerlingen is er een direct plaatsgebrek. Na afbraak 
van  de twee oudste paviljoenen wordt daarom een in een eerste fase een vervangende 
nieuwbouw voorzien van 896 m².  In deze nieuwbouw zullen de volgende functies moeten 
ingewerkt worden: klaslokalen, leraarskamer, polyvalente ruimte en bijkomend sanitair. 

Aan de kandidaat inschrijver wordt gevraagd dat de nodige aandacht te besteden aan de 
inplanting van de nieuwe gebouwen (rekening houdend met de afbraak van de paviljoenen 
en het vermijden van tijdelijke huisvesting) en een visie op de noodzakelijke buitenaanleg 
te geven.

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van de basisschool “De Vlinder” te Dilbeek.
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Michael De Lausnay, tenzij anders vermeld

luchtfoto’s
Google Earth ©2008

Verantwoordelijke uitgever
Vlaamse Overheid

Vlaams Bouwmeester
Boudewijnlaan 30 bus 45

Bijkomende informatie 
over de inschrijving, bestekken, aanvullende 

stukken en voorwaarden bij

tania.hertveld@bz.vlaanderen.be
(+32) (2) 553 77 33
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