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De Vlaamse overheid werkt sinds het aantreden van de Vlaams Bouwmeester 
in 1999 onafgebroken aan een excellent architectuurbeleid en aan voorbeeldig 
publiek bouwheerschap. Zowel bij centrale als bij lokale overheden is er onder 
meer dankzij het Team Vlaams Bouwmeester een breed draagvlak voor een 
kwaliteitsvolle bouwcultuur gecreëerd. Een van de slagkrachtige instrumenten 
die het Team Vlaams Bouwmeester hierbij hanteert, is de Open Oproep.

De Open Oproep is een onderhandelingsprocedure die de publieke bouw heer 
in staat stelt om, op basis van een sterke maatschappelijke  visie, de meest 
 adequate ontwerper voor zijn project te kiezen. Vertrouwen is daarbij het sleutel
begrip: vertrouwen in een procedure die ruimtelijke meerwaarde vooropstelt, 
vertrouwen in de expertise van uitgelezen ontwerpers en vertrouwen in een 
genereus voorbereidend traject, waar de publieke bouwheer secuur wordt bij
gestaan door de Vlaams Bouwmeester en zijn team. 

Terwijl de meeste aanbestedingsprocedures voor gebouwen en stedenbouw
kundige masterplanning nog te zeer neigen naar het honoreren van de ‘econo
misch meest voordelige inschrijver’, wensen we met de Open Oproep voluit de 
kaart te trekken van de maatschappelijk meest voordelige inschrijver. Architec
tuur en bouwcultuur zijn immers urgente maatschappelijke kwesties. Niets is zo 
kenmerkend voor een beleid als zijn gebouwd patrimonium, zijn bouwcultuur, 
zijn omgang met ruimtelijke ordening en open ruimte. Ze vormen de blijvende 
getuigenissen van de beslissingen van vandaag, de lakmoesproef van een visi
onair maatschappelijk project.

Als Team Vlaams Bouwmeester zijn we voortdurend op zoek naar visionaire  pu
blieke bouwheren, die we veelal mogen ontdekken via het traject van de Open 
Oproep. Deze open onderhandelingsprocedure gaat bewust verder dan het 
louter lenigen van behoeften of het realiseren van een programma van  eisen. 
Publieke opdrachtgevers worden er begeleid bij het formuleren van een pro
jectdefinitie, waarin de beoogde maatschappelijke winsten klaar en duidelijk  
omschreven staan, en waar bevlogen ontwerpers vervolgens mee aan de 
slag kunnen. Het resultaat van de Open  Oproep is steevast een  ‘mastervisie’: 
geen uitgewerkt voorontwerp, maar een flexibel en intelligent plan dat de 
 publieke opdrachtgever, in onderhandeling met de ontwerper, toelaat zijn 

een bouwcultuur gewikt en gewogen
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  Een open beleid met betrekking tot de realisatie van de overheidsgebouwen voor de Vlaamse Gemeenschap en een integer architecturaal 
kwaliteitsbeleid zijn de kernbegrippen van mijn bekommernis als minister verantwoordelijk voor de huisvesting van alle overheidsdiensten

Min Van Grembergen De Open Oproep voor kandidaat ontwerpers is een nieuw en belangrijk instrument om deze beleidszorg te kunnen waarmaken. Ik ben erg  
blij u het eerste nummer te kunnen aanbieden van een lange reeks publicaties waarin wij u een overzicht bieden van de verrassende ontwerpen 
die werden ingediend voor ieder project uit de Open Oproep dat reeds werd gegund.

  Deze publicatie en de volgende maken ook duidelijk welke de belangrijke rol is van de Vlaams Bouwmeester bij de selectie van ontwerpers 
en welk uitzonderlijk kwaliteitsniveau door de verschillende ontwerpers wordt bereikt. De reeks “Open Oproep” zal op termijn uitgroeien tot 
het mentaal patrimonium van het Vlaams architectuurbeleid voor overheidsgebouwen. Roerend erfgoed over ons onroerend patrimonium. 
Dat deze publicaties tegelijk voor vele betrokkenen een aanleiding kunnen zijn tot informatie en debat beantwoordt volledig aan de behoefte 
om in Vlaanderen te starten met een open architectuurdebat. Zo’n debat is erg belangrijk om te komen tot een ruim maatschappelijk draagvlak 
voor nieuwe architecturale projecten. Tot slot is deze reeks het teken van een nieuw beleid dat duidelijk laat zien hoe er gekozen wordt en 
welke keuzes er gemaakt worden. Dit id dus tegelijk een Open Oproep tot debat op basis van een Open beleid.

maatschappelijke taak ook als bouwheer te vervullen. Het Atelier Bouw
meester in de Ravenstein galerij fungeert daarbij als presentatie en discussie
plek, een  stedelijke publieke ruimte waar de bouwcultuur op het scherp van 
de snee gewikt en  gewogen kan worden. De Open Oproep telt tot op vandaag  
25 edities: goed voor meer dan 550 unieke projecten, waarvan er nagenoeg 200 
reeds werden gerealiseerd. Vele publieke bouwheren deden door de jaren 
heen meermaals een beroep op de Open Oproep procedure. Dit beschouwen 
we niet alleen als een belangrijk teken van vertrouwen, maar tevens als een 
bewijs van de gestage totstandkoming van de bouwcultuur die we nastreven. 
Ook internationaal kijkt men met gretige blik naar de verwezenlijkingen van de 
Open Oproep. 

Het leek ons dan ook hoog tijd om – niet zonder enige trots – de hele oogst 
tegen het licht te houden. Een oogst die we trouwens binnenkort via ons web
archief geheel publiek zullen maken. Deze handleiding brengt een scherpe 
 synthese, gestoffeerd met kritische beschouwingen. Zij zullen ons inspireren 
bij de constante verfijning van de procedure, opdat de Open Oproep steeds 
beter zou resulteren in maatwerk voor de publieke opdrachtgever. 

Door in te stappen in de Open Oproep bewijst een publieke opdrachtgever 
dat hij belangstelt in het realiseren van een waardevolle leefomgeving en het 
nastreven van een internationale kwaliteitsstandaard, en dat hij vertrouwen 
wenst te stellen in architectuur en bouwcultuur als cruciale instrumenten in de 
verwezenlijking van zijn sociale, economische en ecologische ambities.

Wij zijn inmiddels reeds druk met Open Oproep 26 alsook met het treffen van 
de voorbereidingen voor de volgende edities. Als Team Vlaams Bouw meester 
hopen we dat deze handleiding een ware bron van inspiratie mag vormen; 
voor de talrijke publieke bouwheren die Vlaanderen rijk is maar evenzeer voor 
eenieder die oprecht begaan is met de ontwikkeling en onder steuning van een 
verlichte bouwcultuur. 

Peter Swinnen, Vlaams Bouwmeester

Projectbrief Open Oproep 01, VRT mediagebouw Radio 2 Hasselt en Kortrijk, Vlaams Bouwmeester,
november 2000
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Atelier Bouwmeester, 11 februari 2013
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Atelier Bouwmeester, 1 maart 2012
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De Open OprOep 2000–2013
GENEREUZE GEBOUWDE
OMGEVINGEN
Sinds de Open Oproep procedure in 2000 het licht zag, werden ruim 550 projecten 
gepubliceerd, wat inmiddels resulteerde in zo’n 200 opgeleverde realisaties: van 
scholen en culturele infrastructuur over zorgomgevingen tot administratieve 
 gebouwen en publieke ruimte. Op uitnodiging van het Team Vlaams Bouwmeester 
bracht fotograaf Stijn Bollaert een selectie in beeld.
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1301  Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en 
 Mensenrechten, Mechelen, AWG Architecten, 2012
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1301  Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en 
 Mensenrechten, Mechelen, AWG Architecten, 2012
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 1219  Basisschool voor Bijzonder Onderwijs Groenlaar, Huiswerk architecten, 2012
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0408  Basisschool SintUrsula, Laken, Architecten Tom Thys en Adinda Van Geystelen, 2009
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0611  Theaterplein Antwerpen, Studio Associato SecchiViganò, 2009
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0611  Theaterplein Antwerpen, Studio Associato SecchiViganò, 2009
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0229  Brug over het Albertkanaal, Vroenhoven, Ney & Partners, 2011
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0229  Brug over het Albertkanaal, Vroenhoven, Ney & Partners, 2011
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0213  Openbare bibliotheek Beveren, De Smet Vermeulen Architecten, 2008
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1201  Boekentoren Gent (Henry van de Velde), restauratie Universiteitsbibliotheek, 
 Robbrecht en Daem i.s.m. Barbara Van der Wee en SumProject, gestart 2012
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1201  Boekentoren Gent (Henry van de Velde), restauratie Universiteitsbibliotheek, 
 Robbrecht en Daem i.s.m. Barbara Van der Wee en SumProject, gestart 2012
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1610  Kinderdagverblijf en stelplaats groendienst, Speelpleinstraat Merksem, 51N4E, 2012
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1610  Kinderdagverblijf en stelplaats groendienst, Speelpleinstraat Merksem, 51N4E, 2012
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0908  Crematorium Uitzicht, Kortrijk, Souto de Moura Arquitectos i.s.m. SumProject, 2011
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0908  Crematorium Uitzicht, Kortrijk, Souto de Moura Arquitectos i.s.m. SumProject, 2011  
 met het kunstwerk Looking at Silence van Pedro Cabrita Reis



49

0409  Sport en Recreatiecentrum ‘De Boerekreek’, SintLaurijns, Coussée & Goris  
 i.s.m. Studiebureau Guy Mouton, 2008
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0906  Polyvalente zaal en jeugdlokaal Bocholt, ONO, 2012
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1505  Bestuurs en dienstencentrum Oostcampus, Oostkamp, Carlos Arroyo, 2012
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1222  Passiefschool ’t Beekje, Etterbeek, evrArchitecten, 2012
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0340  Hoofdbibliotheek Dendermonde, architecten BOB361, 2010
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0516  ’s Hertogenmolens Aarschot, noArchitecten, 2010
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1202  Parkloods, Park Spoor Noord, Antwerpen, Verdickt & Verdickt architecten, 2011
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1202  Parkloods, Park Spoor Noord, Antwerpen, Verdickt & Verdickt architecten, 2011
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De Open OprOep
VISIONAIRE BOUWHEREN
GETUIGEN
Door te kiezen voor de Open Oproep bewijst een publieke opdrachtgever dat hij 
 belangstelt in het realiseren van een waardevolle leefomgeving en het nastreven 
van een  internationale kwaliteitsstandaard, en dat hij vertrouwen wenst te stellen 
in  architectuur en bouwcultuur als cruciale instrumenten in de verwezenlijking 
van zijn sociale, economische en ecologische ambities. Aan enkele bouwheren 
werd gevraagd hun concrete ervaringen met de procedure toe te lichten. 

Interviews Tania Hertveld, Stefan Devoldere

2202 Cultuurcentrum Deinze 2012 Citadelpark Gent 1813 Stedelijk Sportcentrum Genk 1407 
Voetgangers en fietsbruggen, Oude Dokken, Gent 2401 Ziekenhuis Vilvoorde 1815 Sociale 
woningen Borsbeek 0603 Campus RVT Nevele 1903 Campus Mercator Gent 1513 Masterplan 
‘stedelijk plateau’ Turnhout 1612 Laaglandpark Merksem 2307 Masterplan Gooik 2504 Bestuurs 
en dienstencentrum SintGillisWaas
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2202 Bouw van een cultuurcentrum met ondergrondse parking in Deinze,
 Bouwheer Stadsbestuur Deinze, Ontwerp V+ & TRANS, 2011

EEN CULTUURCENTRUM NAAST HET MUSEUM
Gesprek met Jan Vermeulen, burgemeester van Deinze

Waarom heeft u voor de bouw van een nieuw cultuurcentrum beslist om via de
Open Oproep te werk te gaan?
JV We hadden goede ervaringen met de Open Oproep voor ons administratief 

centrum (OO 1604) en vooral voor de academies (OO 1905). Die laatste  wedstrijd 
had ons geleerd dat je, door een bestaand masterplan te confronteren met vijf 
nieuwe visies, tot nieuwe inzichten komt. De kwaliteit van de vijf voorstellen 
was zo hoog dat we het masterplan, dat eerder door het bureau uapS was 
opgemaakt voor de omgeving, nog hebben kunnen verbeteren. Even is over
wogen om het cultuurcentrum via een DBFMformule te ontwikkelen, maar we 
wilden toch een duidelijke garantie op kwaliteit. We hebben in Deinze zo lang 
op een cultuurcentrum moeten wachten dat het vooral mooi en goed moest 
worden; de keuze om met de Vlaams Bouwmeester te werken was voor ons 
dus evident.

De Open Oproep leidt tot nieuwe inzichten, zegt u. Voor het Cultuurcentrum 
suggereerde de uiteindelijke laureaat een alternatief voor de locatie die 
oorspronkelijk was vooropgesteld. 
JV Gezien het nieuwe administratieve centrum was verschoven naar de Leie

boorden, was beslist om de parking waar het AC oorspronkelijk was voor
zien te weerhouden als locatie voor het CC. Maar uiteindelijk bleek dat de 
vijf kandidaten tijdens de Open Oproep tot dezelfde conclusie kwamen: die 
oude meander rond de markt is een belangrijke groene ruimte voor de stad. 
Het ontwerpvoorstel van AgwA was volledig conform met onze vraag: een 
mooi project, maar toch wrong er iets. Het volgende team, ONO, wilde de 
site zo open mogelijk laten en in de hoogte bouwen, bijna zo hoog als de 
kerktoren. Vervolgens stelde Sadar Vuga voor om aan de Leie te bouwen op 
de plek van het nieuwe stadhuis, en presenteerde Sou Fujimoto een project 
rond een grote binnentuin. Ten slotte kwamen TRANS en V+ met het idee 
om het CC naast het Museum van Deinze en de Leiestreek te bouwen. Een 
gedurfd voorstel, maar eigenlijk hadden de vier voorgaande presentaties hun 
argumentatie  voor een alternatieve locatie alleen maar helpen versterken. 
Bovendien zorgde dit voorstel, door het behoud van de bestaande parking, 
voor een besparing van 5 miljoen euro investeringskost, wat natuurlijk een 
belangrijke stap was richting realisatie. Het is fantastisch dat je voor een 
relatief  haalbaar budget een dergelijke denkoefening krijgt over een project 
waar je jezelf al uitvoerig het hoofd over hebt gebroken. Vijf ontwerpers – onder 
wie één uit Tokyo en één uit Ljubljana – die exclusief met jouw stad bezig 
zijn, dat is fantastisch om mee te maken. De dag van de jury in het Atelier 
Bouwmeester zal ik nooit meer vergeten.
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2012 Opmaak van een ontwerpgrammatica voor het Citadelpark te Gent en realisatie van  
 één of meerdere pilootprojecten, Bouwheer Stad Gent, Ontwerp H+N+S 
 landschapsarchitecten / Artgineering / Peter Kint architecten, 2010

GROENE LONG EN CULTURELE CLUSTER
Gesprek met Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling, 
Wonen en Openbaar Groen in Gent

Wat was de aanleiding om voor de ontwikkeling van het Citadelpark voor de Open 
Oproep procedure te opteren?
TB Binnen het stadsbestuur liep al een hele tijd een discussie over de herin

richting van het park zelf, maar ook over een hele reeks gebouwen in het park: 
de arena van de wielerzesdaagse, het congrescentrum, de musea SMAK en 
KMSK... Om de verschillende visies die daarover bestonden op elkaar af 
te stemmen, hebben we een masterclass georganiseerd met  architecten, 
steden bouwkundigen en andere specialisten. Daar werd duidelijk dat er een 
goed doordachte visie nodig was op het geheel, een zogenaamde ontwerp
grammatica voor het Citadelpark, en al snel is het voorstel gekomen om via 
de Open Oproep een multidisciplinaire equipe te selecteren en ons te laten 
begeleiden door de Vlaams Bouwmeester.

Heeft die begeleiding geloond?
TB De Open Oproep is beter gekend zodat je in een ruimere vijver van potentiële 

kandidaten kan vissen, en je wordt bij het proces en de jurering bijgestaan door 
mensen met ervaring en inzicht. Ik merkte ook dat in de jury iedereen zijn  mening 
kwijt kon, en door de Bouwmeester werd uitgedaagd om met een gedurfder 
 advies te komen, of het eigen oordeel beter te onderbouwen. Ook kon je goed 
 inschatten of de ontwerpteams wel echt onderling hadden  gebrainstormd over 
het project. Je zag duidelijk dat bij sommige kandidaten wel knappe mensen 
zaten, maar dat die weinig met elkaar hadden gesproken, terwijl anderen zich 
duidelijk voorbereid hadden om als equipe aan de slag te gaan. 

Was u verrast door de voorstellen? Werden vooroordelen overstegen?
TB Toch wel. Het onbevangen ruimtelijk denken van sommige teams was indruk

wekkend. Die zijn er in geslaagd om andere dan de evidente opties aan te 
dragen, waarbij het natuurlijk de kunst is het gepaste evenwicht te behouden 
tussen originaliteit en haalbaarheid.

En het vervolg?
TB De ontwerpers hebben hun aanbevelingen verder uitgewerkt in overleg met 

de buurt en de verschillende eigenaars en gebruikers van de gebouwen. Er ligt 
nu ook een iets verfijndere kostprijsberekening voor, en een voorstel voor de 
fasering van het project. Als je het park en alle te renoveren of te vervangen 
gebouwen samen in overweging neemt, hebben we 100 miljoen euro nodig en 
die zijn er op dit moment niet. Wat we nu moeten proberen is de goede ideeën 
mee te nemen, zodat de verschillende deelprojecten naarmate er fondsen vrij
komen op een gecoördineerde manier kunnen worden uitgevoerd. Als dat lukt, 
zullen we op lange termijn zeker een goede zaak hebben gedaan. 
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1813 Renovatie en uitbreiding van het Stedelijk Sportcentrum te Genk,
 Bouwheer Stadsbestuur Genk, Ontwerp BEL / Ney & Partners nv, 2009

STEDELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR
Gesprek met Wim Dries, burgemeester van Genk

Waarom besliste het Genkse stadsbestuur om de opdracht voor de renovatie en 
uitbreiding van het stedelijk sportcentrum te publiceren via de Open Oproep?
WD Door een project in een internationale context te plaatsen met een kwaliteits label 

als dat van de Vlaams Bouwmeester worden de uitdaging en de ambitie  sterker 
benadrukt. Wij hebben al voor negen projecten een Open Oproep  georganiseerd 
omdat we in de diversiteit van de ontwerpers die kandideren het verschil  merken 
met onze eigen procedures. Met de Open Oproep bereiken we zowel lokale, 
 regionale als buitenlandse ontwerpers. De inschrijvers worden in deze context 
ook meer uitgedaagd om het beste van zichzelf te geven.

Hoe hebt u de procedure zelf ervaren? 
WD Alles begint bij de manier waarop het Team Vlaams Bouwmeester de op

dracht  gever begeleidt om de publicatietekst haarscherp en voldoende ambiti
eus te formuleren. Voor het sportcentrum werden we door de admini stratie 
Monu menten  en Landschappen gewaarschuwd dat het aansluiten op een 
 geklasseerd monument (het zwembad van architect Isia Isgour, 1963–75) geen 
eenvoudige opdracht zou worden. Dit aspect werd nauwkeurig omschreven 
in de projectdefinitie. Voor de tweede stap, de selectie van de ontwerpers, 
werd ons een shortlist van kandidaten voorgelegd. Uit de evenwichtige en 
logische samenstelling van deze lijst bleek dat er grondig was nagedacht over  
de opdracht. 

 De twee briefings zijn interessant omdat de verschillende partijen aan het 
woord komen: de beleidsmensen stellen de ambities scherp, de technische 
diensten lichten ruimtelijke en bouwtechnische aspecten toe en de gebruikers 
zetten hun bekommernissen uiteen. De briefings zorgen dus niet alleen voor 
een verbondenheid met de vijf ontwerpers, maar ook voor een breed draagvlak 
binnen de eigen organisatie. 

 De jury van dit project heb ik zelf niet meegemaakt, maar de toen aanwezige 
schepen vertelde me dat het stadsbestuur een zeer grote vrijheid kreeg om 
een ontwerper te kiezen. De Bouwmeester heeft erover gewaakt dat we de 
juiste keuze maakten, niet door de discussie te domineren maar wel door ze 
te begeesteren. 

Hoe hebt u het natraject ervaren? 
WD We beschikken als stad over de nodige diensten en hebben niet echt 

onder steuning nodig bij de uitvoering. We merken wel dat de ontwerpers 
zelf niet altijd ervaring hebben met het werken voor een overheid en niet 
altijd  vertrouwd zijn met de nogal rigide wetgeving overheidsopdrachten. 
 Misschien zou de Bouwmeester ter attentie van de beleidsmakers voor
stellen kunnen formuleren om deze juridische context te versoepelen. 
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1407 Realisatie van voetgangers en fietsbruggen in het kader van het project 
 Oude Dokken in Gent, Bouwheer AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent / W&Z 
 Waterwegen en Zeekanaal nv, Ontwerp DFA | Dietmar Feichtinger Architects, 2007

MEER DAN EEN BRUG
Gesprek met peter Lacoere, directeur projecten SOGent
en Agnieszka Zajac, projectleider

Wat was de aanleiding om de opdracht voor het ontwerpen van nieuwe bruggen 
voor de Oude Dokken te gunnen via Open Oproep?
pL Het voorstel kwam van ons, onder meer om de Afdeling Waterwegen en Zee

kanaal (W&Z), onze medebouwheer, te stimuleren ruimer te denken dan 
gangbaar is, en zo meer kwaliteit te genereren. De eerste brug is het aller
eerste bouwwerk in het masterplan dat OMA opstelde voor het hernieuwde 
stadsdeel de Oude Dokken, wat heel hoge verwachtingen met zich mee
brengt. Het gaat om een heel belangrijk gebaar, middenin het gebied, dat de 
verbinding legt naar het stadscentrum. De brug moest van meet af aan ook 
als balkon op het water kunnen dienen. Ze wordt intussen druk gebruikt, bij 
festiviteiten staat ze bomvol, en in de nabijheid is spontaan een park & ride 
zone ontstaan. De brug is een plek op zich geworden, veel meer dus dan een 
zuivere verbinding.

Waarom is het volgens jullie zinvol om voor een infrastructuurproject een
Open  Oproep te organiseren?
AZ Binnen het project Oude Dokken mikken we op een zeer kwaliteitsvolle 

 uit voering van alle onderdelen. Voor de architectuur is dat bijna vanzelf
sprekend, maar voor de infrastructuur is dat even belangrijk. We wilden 
een verlengstuk van het openbaar domein dat de doorstroom van voet
gangers en fietsers over het dok met een continue doorvaarmogelijkheid 
verzoende.  Feichtingers voorstel was het enige dat effectief aan de voor
waarden  beantwoordde. Tijdens de jury is de beslissing dus snel en unaniem 
 gevallen. Het startsein van de procedure, waarbij we uit 86 inzendingen een 
preselectie  van tien kregen voorgeschoteld, heeft echter wel voor wrijvingen 
gezorgd. Het feit dat je niet weet wie zoal heeft gekandideerd en beperkt 
wordt in je keuzemogelijkheid, kan je als bouwheer wel het gevoel geven dat 
je in een bepaalde richting wordt geduwd.

Je legt een deel van de verantwoordelijkheid in handen van de Bouwmeester, maar 
je krijgt er ook heel wat voor terug? 
AZ De naambekendheid van de Open Oproep heeft inderdaad echt wel  gespeeld. 

Alle onderdelen van het Oude Dokken project worden met een klankbord
groep besproken, en toen we daar vertelden dat het brugontwerp was 
gekozen  via de Open Oproep, werd dat zeer positief onthaald. Ook mensen 
die niet dagelijks bezig zijn met architectuur, maar gewoon geïnteresseerd  
zijn in de groei en ontwikkeling van de stad, kennen de Open Oproep: dat 
geeft je een voorsprong in het aanvaardingsproces bij de bevolking.
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2401  Bouw van een nieuw ziekenhuis te Vilvoorde, Bouwheer vzw Algemeen Ziekenhuis
 Jan Portaels, Ontwerp NU – dJGA – ARTE – WEST8 – STABO – DAIDALOS, 2012

VERNIEUWEND ZORGCONCEPT
Gesprek met Guy Buyens, algemeen directeur AZ Jan Portaels

Waarom werd voor de bouw van een nieuw ziekenhuis een beroep gedaan op de 
Open Oproep procedure?
GB Een ziekenhuis bouwen is iets dat iemand doorgaans maar één keer doet in 

zijn carrière. De combinatie van ons gebrek aan ervaring als opdrachtgever 
en de omvang van de opdracht deed ons beslissen om ons professioneel te 
laten bijstaan. 

Hoe bent u met de Vlaams Bouwmeester in contact gekomen?
GB  Wij hebben een werkgroep opgericht met leden van de raad van bestuur, de 

directie en externe experten uit andere ziekenhuizen en uit de academische  
wereld, en daar is de idee ontstaan om begeleiding van de Vlaams Bouw
meester in te zetten. We hebben informatie ingewonnen over de Open  Oproep 
procedure en zijn gaan kijken welke projecten al via die procedure werden 
gegund. Het enige wat ons deed twijfelen was het feit dat er geen ervaring 
met het bouwen van een ziekenhuis vereist was. Anderzijds wilden  we ver
mijden dat ons project gewoon zou voortborduren op bestaande  concepten.  
Om de beoogde vernieuwing te realiseren werd gekozen om in zee te gaan 
met de Vlaams Bouwmeester. 

Wat zijn uw ervaringen met de procedure? 
GB  De selectiemethode zijn we in de ziekenhuiswereld niet gewoon, maar 

achter af  gezien heeft ze ons wel toegelaten om de ontwerper te kiezen waar 
we ons goed bij voelen. De procedure is heel open en kan ons inspireren bij 
onze eigen selecties. 

Welke elementen in de procedure zijn uw project ten goede gekomen?
GB  Wij hadden een goed uitgewerkte visie neergeschreven. Voor onze keuze 

hadden we twee belangrijke evaluatieassen uitgetekend: het vernieuwende 
van het concept in functie van onze visie en de functionaliteit. Bij de keuze 
bleek dat geen enkel team hoog scoorde op beide assen, het was óf een 
vernieuwend concept, óf een functioneel ziekenhuis. Als leken hadden wij 
snel de neiging om in te boeten op het concept om een functioneel gebouw 
over te houden, omdat wij vertrouwd zijn met de normen en voorschriften en 
ons hier comfortabel bij voelen. De Bouwmeester heeft ons geholpen om die 
andere as te bewaken. 

Hoe verloopt het verdere traject?
GB  Wij zijn weldra klaar om het dossier bij VIPA in te dienen. Wij hebben een 

project gekozen met heel veel potentieel en goede ideeën, met patio’s om het 
welbevinden van de patiënten te verhogen, met gangen aan de buitenkant, 
met inkrimp en uitkrimpzones, met scheiding van logistieke stromen enz… 
We hebben heel intensief met het ontwerpteam samengewerkt om van een 
sterk vernieuwend conceptueel voorstel een functioneel gebouw te maken, 
en dat is prima gelukt. 
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SOCIALE WONINGEN ROND EEN SEMIPUBLIEK BINNENPLEIN
Gesprek met peter Vande Sompele, hoofd technische dienst
van sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning

Wat was de aanleiding om deel te nemen aan de Open Oproep procedure?
pVS Wij hadden verschillende redenen om dit te doen. Om te beginnen gaat het 

voor ons over een groot project: het realiseren van een zeventigtal woon
eenheden. Ten tweede wilden wij graag breder selecteren, omdat binnen de 
sector van de sociale woningbouw vaak dezelfde ontwerpers kandideren.  
Ten slotte leek het ons goed om bij wijze van leerproces een andere proce
dure  uit te testen (zelf werken we meestal met een beperkte offertevraag). 
Op die manier hebben we bijvoorbeeld de gewoonte aangenomen om een 
uitgebreide projectdefinitie op te stellen. Wij hebben gemerkt dat wanneer 
je als opdrachtgever goed nadenkt over je vraag, het antwoord van de ont
werpers veel scherper is. Vroeger beperkten wij ons tot het bepalen van het 
aantal wooneenheden en het meegeven van de stedenbouwkundige rand
voorwaarden, nu denken we na over de waarden die we in het project willen 
terugvinden: architecturaal, stedenbouwkundig maar ook bijvoorbeeld met 
betrekking tot duurzaamheid en beheersmatige aspecten.

Hoe is de procedure verlopen? 
pVS Een aantal stappen zijn gelijklopend met wat wij gewoonlijk doen: er dient 

zich een aantal kandidaten aan, er volgt een eerste selectie en uit vijf voor
stellen wordt één gekozen. De selectiecriteria zijn ook niet erg verschillend 
van wat wij gewoon zijn, alleen dienen zich voor de Open Oproep kandidaten 
aan die niet in dat circuit zitten van ontwerpers van sociale huisvestings
projecten. Dit heeft te maken met de vrij uitgebreide regelgeving: voor een 
ontwerpbureau rendeert het om opgebouwde kennis in een bepaalde sector 
in te zetten, en als opdrachtgever zal je een ontwerper die de sector niet kent 
intensiever moeten begeleiden. Wij proberen in onze eigen procedures ook 
om minder ervaren bureaus een kans te geven, maar de Open Oproep leverde 
toch andere kandidaturen op. 

 Briefings hadden we vóór onze deelname aan de Open Oproep nog nooit 
 georganiseerd. Zeker voor grotere en complexe opdrachten waar stedenbouw
kundige en infrastructurele aspecten belangrijk zijn, is dit een meerwaarde. 
De vragen die er worden gesteld, laten ons toe de opdracht nog scherper te 
stellen. De gunning is bijzonder snel verlopen. De heldere en logische manier 
van redeneren van het gekozen bureau was hierbij doorslaggevend.

Hoe ver staat het project nu? 
pVS Tussen de gunning en het verlenen van de bouwvergunning zit een periode 

van drie jaar, wat een normale termijn is voor een project met bouw en 
 infrastructuurwerken. In 2014 zullen de werken van start gaan. 

1815 Nieuwbouw van sociale woningen te Borsbeek, Bouwheer C.V. De Ideale Woning,  
 Ontwerp DIERENDONCKBLANCKE ARCHITECTEN, 2009
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ZORGFLATS BIJ DE DORPSKERN
Gesprek met Joke Mertens, OCMWsecretaris te Nevele

Waarom heeft het OCMW van Nevele de beslissing genomen om de studie opdracht 
voor het nieuwe woonzorgcentrum te gunnen via de Open Oproep?
JM De OCMWraadsleden vonden dat zij deskundige ondersteuning nodig hadden  

om een ontwerper te kiezen voor dit belangrijke dossier. Dat het ging om 
 advisering, waarbij de uiteindelijke keuze niet uit handen werd gegeven, was 
zeer belangrijk. Vanuit de administratie kwam immers de vraag naar hoge en 
geobjectiveerde kwaliteitseisen. Collega’s uit het veld verklaarden ons gek 
 omdat we voor de Open Oproep kozen. Er werd gevreesd dat een ontwerper 
zonder ervaring in de zorgsector zou worden geselecteerd. Dat is uiteindelijk  
ook gebeurd, maar dit leverde juist heel frisse oplossingen waar zowel 
 per so neel als bewoners vandaag zeer tevreden over zijn. 

Hoe is de procedure zelf verlopen?
JM Voor ons is het een lange procedure geweest, maar ze heeft wel geleid tot 

de selectie van een goede ontwerper. Uit de begeleiding voor de opmaak 
van de projectdefinitie hebben we veel geleerd dat het project ten goede 
is gekomen. De eerste selectieronde vonden we moeilijk. De informatie in 
de portfolio’s was zeer beperkt, het moest allemaal snel gaan en we kregen 
weinig argumenten voor de preselectie van de tien voorliggende kandidaten, 
waardoor de verdediging van de uiteindelijke keuze voor vijf ontwerpers voor 
onze raad niet eenvoudig was. We moesten afgaan op de aanbevelingen van 
de Bouwmeester.

 De mogelijkheid die we kregen om een tijdje samen te werken met vijf ont
werpers  tijdens de fase van de beperkte studieopdracht was heel inte res sant,  
omdat al kon worden aangevoeld hoe de samenwerking verder zou verlopen. 
Het feit dat vijf verschillende visies werden voorgelegd heeft ons ook toegela
ten om op een veel bewustere manier te kiezen. Er zijn oplossingen geformu
leerd die er op geen enkele andere manier zouden zijn gekomen. 

Hoe is het traject nadien verlopen? 
JM We hebben nog een aantal keren contact gehad met het Team Vlaams Bouw

meester, maar echte begeleiding was niet nodig. In de loop van het traject 
hebben we vastgesteld dat de overeenkomst een aantal onduidelijkheden 
bevat en we misschien liever met een aangepast model hadden gewerkt. 
 Ondanks die paar moeilijkheden zouden we voor een nieuw groot project 
zeker opnieuw een beroep doen op de Open Oproep. 

0603 Bouw van 54 nieuwe woongelegenheden voor het rust en verzorgingstehuis en visie  
 op de gehele campus te Nevele, Bouwheer OCMW Nevele, Ontwerp 51N4E, 2004
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CAMPUS MERCATOR
Gesprek met Jos nollet, directeur Gebouwen en Facilitair 
Beheer, Hogeschool Gent

De Hogeschool Gent heeft recent verschillende bouwopdrachten via de Open Oproep 
gegund. Wat was de aanleiding om hiervoor de Open Oproep in te schakelen?
Jn Een belangrijke troef is dat je via het wedstrijdsysteem vijf concepten ter 

discussie kan voorleggen aan je bestuur, waarbij je ziet hoe verschillende 
architecten de opgave elk op hun eigen manier benaderen. Zo’n wedstrijd 
kan je ook zelf organiseren, maar bij een Open Oproep schrijven enorm veel 
architecten in – ook buitenlandse – waardoor je vanzelf op een hoger niveau 
gaat spelen.

Voor de uitbreiding op de Campus Mercator kozen jullie voor een allerminst evident 
ontwerp van De Vylder Vinck Taillieu. Hoe kom je tot de keuze voor zo’n gedurfd 
voorstel?
Jn In tegenstelling tot andere teams die reconversie bepleitten, stelde De  Vylder 

Vinck Taillieu voor om het karkas van de oude textielfabriek af te breken, 
maar eenzelfde sfeer op te roepen met een bakstenen nieuwbouw. De  Vylder 
Vinck Taillieu hebben tijdens de jury goed uitgelegd waarom zij voor een 
grondplan kozen met veel gebogen vormen op een relatief kleine opper
vlakte: heel sterk. Door de integratie van de Hogeschool met de universiteit, 
wordt de opleiding die in het gebouw zou worden ondergebracht, nu ech
ter volledig opgenomen binnen de universiteit. We hebben De Vylder Vinck   
Taillieu nog gevraagd het ontwerp aan te passen voor andere invullingen, 
maar de UGent heeft beslist om daar niet op in te gaan.

Open Oproep 1903 zal dus geen gebouw opleveren. Heeft u er als bouwheer toch 
iets aan gehad?
Jn De algemene kwaliteit van onze architectuurprojecten is er wel door bevor

derd. Die ervaring tijdens de jury helpt ook om meer gewaagde projecten te 
durven verdedigen. Door de algemeen directeur en het bestuurscollege mee 
uit te  nodigen op die jurering, weten de mensen die de uiteindelijke beslissing 
moeten nemen, ook perfect hoe een project in elkaar zit.

Dus zeker de investering waard?
Jn De Open Oproep kost inderdaad wat centen tijdens de voorbereiding, maar 

als je een gebouw neerzet van ettelijke miljoenen euro’s, moet je toch ver
schillende concepten naast elkaar kunnen leggen. Daar moet je een  wed strijd 
aan koppelen. Soms hoor je wel klagen dat het wat lang duurt, maar bij de 
gunning heb je al de eerste gesprekken met de ontwerper achter de rug en 
is de schetsfase voorbij. Dat zal misschien een drietal maanden schelen ten 
opzichte van een offerteaanvraag, maar je hebt bewust een  duidelijke keuze 
gemaakt, samen met het bestuur. 

1903 Bouw van nieuwe leslokalen, een bibliotheek en een zelfstudiecentrum op de  
 Campus Mercator, Bouwheer Hogeschool Gent, Ontwerp architecten De Vylder Vinck  
 Taillieu, 2010
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1513  Opmaak van een masterplan voor het ‘stedelijk plateau’ te Turnhout,
 Bouwheer Stadsbestuur Turnhout, Ontwerp Office Kersten Geers David Van 
 Severen / Technum, 2008

NIEUW STADSBEELD
Gesprek met Hugo Meeus, coördinator bij de stad Turnhout

Hoe ontstond het idee om de ontwerpopdracht voor een masterplan voor het gebied 
ten zuiden van de Turnhoutse binnenstad te gunnen via de Open Oproep?
HM Het idee ‘stedelijk plateau’ ontstond in het ruimtelijk structuurplan en mobili

teits  plan. In 2007 werd het een Vlaams stadscontract. Via de stuurgroep is 
contact gelegd met de Vlaams Bouwmeester. Wij hadden een ambitieuze 
project definitie en een niet alledaags programma. Het verkeerskundig vraag
stuk was complex, we streefden naar een sterke vermindering van de mili
eulast voor de omwonenden  en tegelijk had het gebied een hoge ruimtelijke 
potentie. Dit wilden we breed onder de aandacht brengen van ontwerpers. 
De Open Oproep leek ons hiervoor een geschikte procedure. 

Hoe verliep de procedure?
HM Samen met het Team Vlaams Bouwmeester werd de projectdefinitie verfijnd 

en scherper gemaakt. Daardoor waren de antwoorden van de ontwerpers 
veel gevarieerder dan verwacht. Van heel verkeerskundig tot heel ruimtelijk, 
met slimme combinaties. 

Hebben uw ervaringen met de Open Oproep u geïnspireerd om uw eigen procedures 
bij te stellen? 
HM Veel grote projecten hebben we niet meer opgestart. Voor de stations omgeving 

hebben we opnieuw gepubliceerd via Open Oproep, en konden we weer vast
stellen dat we een ruimere pool van kandidaten konden aanspreken en dat de 
ontwerpoplossingen veel beter waren dan via onze eigen oproepen. 

Hoe is het vervolg van het traject ‘stedelijk plateau’ verlopen?
HM In de stuurgroep werden alle betrokken partijen bij elkaar gebracht en 

 ontstond een vruchtbare samenwerking rond het ontworpen masterplan. 
De realisatie is echter in de huidige financiële situatie niet meer vanzelf
sprekend. Stad Turnhout is niet de opdrachtgever voor de belangrijkste 
onder delen, maar voert de regie. Zo wordt een integrale oplossing voor een 
verkeersprobleem hopelijk nog mogelijk.

Waren de leden van de stuurgroep al betrokken bij de Open Oproep? 
HM De toenmalige projectmanager beschouwde de selectieprocedure en de uit

voering als twee aparte stappen, waardoor deze actoren pas na de keuze 
van de ontwerper werden betrokken. Daardoor is het draagvlak bij de part
ners die voor de uitvoering moeten zorgen niet altijd even groot. Dit pleit voor 
een samenwerking in een vroegere fase. Voor het project van de stations
omgeving hebben we hier lessen uit getrokken en zit iedereen mee rond de 
tafel voor de keuze van de ontwerper. 
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K o s t e n r a m i n g  p e r  o n d e r d e e l :

d r o o g  g r o n d v e r z e t :    5  e u r o  /  m 3
b o m e n :    1 5  e u r o  /  l m
f i e t s p a d :    1 2 5  e u r o  /  l m

A l s  s t r a t e g i s c h  e n  h a a l b a a r  g r o e n p r o j e c t  i s  d e  u i t v o e r i n g  v a n 
e e n  p r o t o t y p e  v a n  d e  c a s c o  s t r u c t u u r  e e n  b e l a n g r i j k e  s t a p . 
B i n n e n  d e  s t r u c t u u r  v a n  d e z e  c a s c o  z a l  i m m e r s  e e n  g e f a s e e r d e 
r e o r g a n i s a t i e  v a n  d e  s i t e  p l a a t s v i n d e n .

V i a  e n k e l e  m i n i m a l e  i n g r e p e n  v o o r z i e n  w e  e e n  e e r s t e  s t e r k e 
u i t v o e r i n g  t e n  z u i d e n  v a n  d e  a u t o s n e l w e g .  B e s t a a n d e 
b o m e n r i j e n  w o r d e n  e r  o p g e n o m e n  i n  e e n  g r o t e r  s y s t e e m  v a n 
g r a c h t e n  e n  t a l u d s  d i e  d e  s i t e  i n  n o o r d - z u i d e l i j k e  r i c h t i n g 
z u l l e n  o r g a n i s e r e n . 

E r  w o r d e n  3  v e r b i n d e n d e  d i j k e n  o p g e t r o k k e n  m e t  d e  a a r d e  d i e 
u i t g e g r a v e n  w o r d t  u i t  d e  l i n e a i r e  g r a c h t e n  l a n g s  d e  d i j k e n .

E e n  v a n  d e  d i j k e n  w o r d t  v o o r z i e n  v a n  e e n  f i e t s p a d .  D e  t w e e 
a n d e r e  z i j n  m i n i m a l e  l a n d s c h a p s o n d e r s t e u n e n d e  d i j k v o r m e n 
m e t  g r a c h t .

D i j k  1 :  3 0 6  l i n e a i r e  m e t e r  –  t y p e  1  ( 1 , 3 5 m 3  g r o n d v e r z e t ,  2 5 
e u r o  p e r  l i n e a i r e  m e t e r )
D i j k  2 :  4 9 0  l i n e a i r e  m e t e r  –  t y p e  3  ( 4 , 0 0 m 3  g r o n d v e r z e t ,  5 0 
e u r o  p e r  l i n e a i r e  m e t e r )
D i j k  3 :  8 0 2  l i n e a i r e  m e t e r  –  t y p e  2  ( 5 , 0 0 m 3  g r o n d v e r z e t , 
f i e t s p a d ,  1 7 0  e u r o  p e r  l i n e a i r e  m e t e r )

D i j k  1 :    7 . 6 5 0 , 0 0  e u r o
D i j k  2 :    2 4 . 5 0 0 , 0 0  e u r o
D i j k  3 :    1 3 6 . 3 4 0 , 0 0  e u r o

To t a a l :   1 6 8 . 4 9 0 , 0 0  e u r o

EEN PARK VOOR MERKSEM
Gesprek met Maud Coppenrath, projectregisseur

Wat was de aanleiding om voor de aanleg van het Laaglandpark in de Open Oproep 
te stappen?
MC Het project komt voort uit het bestuursakkoord, meer bepaald de doel stelling 

om de stad te vergroenen. De site (130 ha) is een soort restgebied naast snel 
en spoorweginfrastructuur, waar in de loop der jaren ad hoc allerlei functies  
 werden ingeplant: sportvelden, een begraafplaats, volkstuinen en een aantal  
 verenigingen in het fort, dat ook deel uitmaakt van de site. Het park is  belangrijk als 
natuurgebied en omwille van zijn verbindingsfunctie. Wij zochten  een  strategie 
om de bestaande infrastructuur te integreren in een nieuw landschap. Op advies 
van de Stadsbouwmeester werd gekozen voor de Open Oproep.  Binnen onze 
eigen procedures genereren we ook wel internationale kandidaturen,  maar via 
de Open Oproep is de selectie toch ruimer. 

Hoe hebt u het proces ervaren?
MC Het heeft ons geïnspireerd voor onze eigen procedures: zo organiseren we 

nu ook briefings voor de ontwerpers om de context goed te schetsen. Zo’n 
directe feedback is meteen een middel om na te gaan of onze projectdefinitie 
voldoende duidelijk is.

Hoe is de keuze voor het winnende project verlopen?
MC Na de presentaties waren geen extra onderhandelingsrondes meer 

nodig:  we hebben gekozen voor het project dat het meest aansloot bij de 
historische  context (resterend polderlandschap en bossen). Hierdoor kozen 
we  misschien ook het meest realistische en haalbare voorstel, dat bovendien 
het best aan de projectdefinitie beantwoordde. De ontwerpers moesten een 
landschappelijke strategie ontwikkelen en binnen dat kader, bij wijze van 
eerste aanzet, één representatief, uitvoerbaar groenproject voorstellen. Er 
was slechts een beperkt uitvoeringsbudget voorzien. 

Hoe is de fase na de gunning verlopen?
MC De contractonderhandelingen zijn vlot verlopen. De samenwerking met het 

bureau was boeiend. Na de eerste fase is discussie ontstaan over de exacte 
detailleringsgraad van het voorontwerp, die voor ons vrij hoog moest zijn: 
alle ontwerpkeuzen moesten duidelijk zijn. Onze projecten moeten voor de 
uitvoeringsfase een hele goedkeuringsprocedure doorlopen, waarbij alle 
 instanties die in een latere fase betrokken zullen worden bij het beheer van 
het openbaar domein hun feedback en akkoord geven. Uiteindelijk is het 
dossier in 2011 on hold gezet door de beslissing op Vlaams niveau over de 
uitvoering van het Masterplan 2020: de uitvoering van de A102 (waarvoor de 
reservatiestrook in het gebied ligt) werd in de timing naar voor geschoven. 

1612 Opmaak van een landschapsstudie /haalbaarheidsstudie voor een landschapspark 
 te Merksem, Bouwheer Stadsbestuur Antwerpen, Ontwerp Bureau Bas Smets, 2008
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2307 Opmaak van een masterplan voor het centrum en van een ontwikkelingsplan voor het  
 inbreidingsproject in het centrum van de gemeente Gooik, Bouwheer Gemeente   
 bestuur Gooik, Ontwerp maatontwerpers, 2012

GEHUCHTENRIJKDOM
Gesprek met Michel Doomst, burgemeester van Gooik
en Simon De Boeck, schepen van Milieu, Landbouw,
Jeugd, Gezin en Woonbeleid

U besliste om een masterplan te laten opstellen voor de dorpskern van Gooik als 
een globaal kader voor toekomstige ontwikkelingen. Waarom heeft u dit via de Open 
Oproep aangepakt?
MD In een landelijke gemeente als de onze denkt men doorgaans erg hiërarchisch: 

Gooik is het hoofddorp, Leerbeek is de hoofdkern en de drie andere zijn kernen 
in het buitengebied. De creativiteit en onbevangenheid van de Open Oproep 
heeft dat direct doorbroken: er werd meteen opgemerkt dat dit star, dogmatisch 
 denken niet strookt met de realiteit van het terrein. 

SDB We hadden evengoed onze stedenbouwkundige een plan kunnen laten uit
tekenen, maar we wilden iemand met de nodige afstand naar Gooik laten 
kijken. Ik heb zelf architectuur gestudeerd, dus ik kende de Open Oproep, en 
ik vond dat die aanpak wel mooie resultaten opleverde. 

Hoe hebben jullie de procedure ervaren?
MD Ik vond dat enorm boeiend. Zo’n forum zorgt ervoor dat je anders gaat 

 na denken over heel fundamentele zaken. Ik was ook blij dat de mensen van 
Steden bouw bereid waren de denkoefening mee te maken. Na een hele dag 
jureren konden we ’s avonds toch al een duidelijke lijn uitzetten: vertrek 
van de typische Gooikse gehuchtenrijkdom en versterk dat. Mochten we de 
 klassieke weg zijn gegaan, dan was alles onder de kerktoren terechtgeko
men, want dat schrijft nu eenmaal het ruimtelijk structuurplandenken voor.

SDB Het voorzien van een woonontwikkeling was ook deel van de opgave, en wij 
dachten daarvoor aan een nieuwe wijk met een vijftiental woningen in een 
nog beschikbaar binnengebied in de dorpskern. Het was heel merkwaardig 
dat elk van de kandidaten – los van elkaar – voorstelde om dat net niet te 
doen, maar te verdichten door kleine, onbebouwde percelen te benutten. Dat 
was voor ons wel een eye-opener. 

Hoe is het proces verder verlopen?
MD De jurering was goed gedoseerd en we hebben daar de juiste omkadering   

gekregen. Als je deze oefening gemaakt hebt, sta je ook sterker in de 
discussies  die volgen. We weten waarover we praten. Dat je plan uit een 
Open Oproep voortkomt, geeft bovendien aan je beslissing meer gewicht: 
omdat je visie beter onderbouwd is, sta je sterker tegenover mogelijke 
 inves teerders en stedenbouw, én tegenover je gemeenschap, die ook  kritisch 
aankijkt  tegen nieuwe ontwikkelingen. Nu is het zaak om investeerders en 
middelen te vinden om dat mooie concept om te zetten in de praktijk. 
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2504  Nieuwbouw van een bestuurs en dienstencentrum te SintGillisWaas,
 Bouwheer Gemeentebestuur SintGillisWaas, Ontwerp architecten
 Els Claessens en Tania Vandenbussche, Technum, 2013

BESTUURSCENTRUM, ERFGOED EN GROEN
Gesprek met An roels, projectregisseur gemeentebestuur
SintGillisWaas

Van waar de keuze voor de Open Oproep als procedure voor de bouw van een nieuw 
bestuurs- en dienstencentrum in Sint-Gillis-Waas?
Ar Het gemeentebestuur was op zoek naar nieuwe huisvesting voor zijn admini

stratie.  Sinds 1961 is deze gevestigd in het geklasseerde kasteel de  Vaulogé. 
We wensen deze site niet te verlaten, maar door plaatsgebrek in het kasteel is 
de dienstverlening verspreid geraakt over verschillende gebouwen, waardoor 
deze niet optimaal is. Bovendien is de bouwfysische toestand van het kasteel 
slecht. Daarom wilden we een nieuwbouw realiseren die aansluit bij het kas
teel en een geïntegreerde werking toelaat. Het belangrijkste is dat de burger 
centraal staat en dat alle diensten kunnen verkregen worden aan één centrale 
balie. Naast de opgave voor het gemeentehuis zelf, is ook de relatie met het 
aanpalende park belangrijk, omdat wij de impact van het nieuw administratief 
centrum op deze groenstructuur zo veel mogelijk willen beperken. 

 Wij zijn er ons van bewust dat elke overheid aandacht moet hebben voor de 
uitstraling en de kwaliteit van haar openbare gebouwen. De Open Oproep 
procedure en de expertise van het Team Vlaams Bouwmeester leken ons de 
beste garantie te bieden op een geslaagd resultaat. Belangrijk voor ons was 
niet alleen de hulp bij de finale keuze van een ontwerper maar ook en vooral 
de begeleiding doorheen het hele proces.

Hoe hebben jullie dat proces ervaren? 
Ar Wij zijn gestart met een haalbaarheidsstudie en de opmaak van de project

definitie, waarna de Open Oproep werd gepubliceerd. Zonder dat wij de 
indruk hadden in een bepaalde richting te worden geduwd, hebben wij de 
ondersteuning van het Team Vlaams Bouwmeester tijdens het hele pro
ces, en ook bij cruciale keuzes, als bijzonder zinvol ervaren. Wij zijn er nog 
steeds van overtuigd dat de Open Oproep procedure voor SintGillisWaas 
niet alleen een gebouw zal opleveren waarin kan worden gewerkt, maar een 
totaal concept voor optimale dienstverlening, met een perfecte relatie tussen 
kasteel, nieuwbouw en park en met de uitstraling die een openbaar gebouw 
behoort te hebben. Een resultaat dat wij zonder de Open Oproep wellicht 
nooit hadden kunnen bereiken.
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De Open OprOep
EEN PUBLIEK ARCHIEF
De volgende bladzijden bieden een eerste inkijk in het Open Oproep archief. Voor 
een keuze van vijftien Open Oproep projecten, gepubliceerd tussen 2003 en 2012, 
vindt u een bondig verslag van het ontwerpend onderzoek dat in het kader van de 
selectieprocedure heeft plaatsgevonden. Na een korte toelichting van de opdracht 
worden de voorstellen van de (drie à vijf) geselecteerde ontwerpteams belicht. Het 
uiteindelijk gegunde project komt daarbij telkens als eerste aan bod; de voorstellen 
van de niet weerhouden deelnemers staan in willekeurige volgorde. Waar mogelijk 
worden beelden van de werf of van het finaal opgeleverde project getoond. Voor 
een volledig overzicht van het Open Oproep archief verwijzen we graag vanaf medio 
2014 naar de website van de Vlaams Bouwmeester: www.vlaamsbouwmeester.be.

Teksten Gideon Boie, Stefan Devoldere

0417 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 0512 Voetgangers en fietsersbrug 
KnokkeHeist 0605 Crematorium Heimolen SintNiklaas 1406 Watersilo Beersel, 1516 Havenhuis 
Antwerpen 1701 Antwerp Coordination Center 1801 Waalse Krook Gent 1908 Droogdokkenpark 
Antwerpen 1919 Koninklijk Atheneum Koekelberg 2003 School De Wijnpers Leuven 2101 Provincie
huis Antwerpen 2105 Woon en zorgcontinuüm Huis Perrekes Oosterlo 2106 Crematorium Zemst 
2112 Sociale huisvesting Rodekruisstraat Westerlo 2402 Universitair Psychiatrisch Centrum Sint
Kamillus Bierbeek 
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Opdracht
De huisvesting van het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen (KMSKA) dateert uit het eind van de 
19de eeuw. De imposante kunsttempel is een ontwerp 
van architecten J.J. Winders en F. Van Dijck. De veilige 
berging van de kunstschatten was voor de ontwerpers een 
belangrijke bekommernis, wat vandaag de publiekswerking 
van het museum belemmert. De opdrachtgever vraagt een 
actualisering van het museumgebouw in overeenstemming 
met de behoeften van de 21ste eeuw. 
 Met het oog op een professioneel beheer van de
collectie vormen veiligheid en klimaatregeling een 
prioriteit. Daarnaast is er ook nood aan meer internationale 
uit straling én aan een aangename werkomgeving voor 
de museum staf. De opdracht betreft de opmaak van 
een masterplan voor de aanpassing van de museum
infrastructuur. De publiekswerking en de inrichting van 
werkplekken worden in een volgende fase toegevoegd aan 
de opdracht.

Opdrachtgever
Vlaamse overheid, Departement
WVC, Administratie Cultuur, 
Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten, Antwerpen (KMSKA)
Locatie
Leopold De Waelplaats, 
Antwerpen
Budget
39.000.000 €
Ontwerpteams
•	Claus en Kaan Architecten
 (gegund project)
•	51N4E
•	DMT
•	Jeanne Dekkers Architectuur
•	T.O.P. office / BAS
Status
in uitvoering

•	detail	IV

Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten Antwerpen

Updates van een 19deeeuwse
museumarchitectuur

Claus en Kaan Architecten stellen een inbreiding voor van het bestaande ge bouw. 
Het oorspronkelijke volume blijft behouden, maar de zes patio’s worden inge vuld met 
een afwijkende vloerverdeling. Dankzij deze ingreep wordt bovenop de bestaande 
15200 m² een extra nuttige vloeroppervlakte van 3600 m² gecreëerd, wat een 
uitbreiding buiten de perimeter van het gebouw overbodig maakt. De gewonnen 
vloeroppervlakte wordt gebruikt als expositieruimte en opereert onaf hankelijk 
in het bestaande museum dankzij de onderlinge verbinding via een nieuwe dak
verdieping. De verticale circulatie wordt verborgen achter voor zetwanden.

Het masterplan voorziet in een volledige restauratie van de buitengevels naar 
de authentieke plannen. Het uitzicht van het monumentale museumgebouw vanaf 
de omliggende straten wordt gerespecteerd en versterkt. Ook de uitbreiding op 
het dak raakt niet aan de buitenschil van het gebouw. Verder wil het masterplan 
de werking van het museum maximaal opladen door extra programmaonder
delen in te brengen, zoals een academie. Op die manier wordt de impact van het 
museum op de omgeving nog versterkt. De diverse bezoekersstromen zullen op 
natuurlijke wijze het leven en het ritme van de buurt mee bepalen. 

Claus en Kaan Architecten
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De ontwerpers van 51N4E laten zich leiden door de dwingende structuur van 
het 19deeeuwse museum en passen de nieuwe programmatie in de bestaande 
verschijningsvorm van het gebouw. De kelderverdieping wordt ingericht als 
bibliotheek met een eigen ingang aan de achtergevel. Het auditorium komt centraal 
in het gebouw te liggen en verbindt de kelder met de beletage. Het tentoon
stel lingscircuit begint op de beletage en loopt verder naar de hoger gelegen 
verdieping waar de topstukken te zien zijn. Eventuele ingrepen gaan naadloos 
op in de bestaande architectuur. Enkel binnen de vier patio’s wordt afgeweken 
van de oorspronkelijke schaal, vorm, opdeling en verschijning van het museum. 
De patio’s bieden ruimte aan de publiekslift, logistieke voorzieningen, een interne 
museumtuin en het goederentransport. 

De bijkomende ruimte voor het collectiebeheer wordt buiten het bestaande 
gebouw gerealiseerd: het depot, de art handling, het restauratieatelier, de kanto
ren en de parking worden in een ondergronds complex ondergebracht. De grillige 
vorm van deze ondergrondse uitbreiding verwijst naar de archeologische relicten 
van de Spaanse citadel. Een centrale, cirkelvormige patio brengt niet alleen licht 
binnen in de ondergrondse werkruimten, maar biedt voorbijgangers ook een inkijk 
in de interne keuken van het museum. De patio vervult zo een structurerende rol 
in de publieke ruimte rond het museum. Er ontstaat een stedelijke dynamiek aan 
de achtergevel die inspeelt op de nieuwe aanleg van de Leopold de Waelplaats.

51N4E

DMT Architecten gaan uit van de vele praktische vragen die het hedendaagse 
gebruik van het 19deeeuwse museumgebouw met zich meebrengt. De structurele 
verbouwing uit 1923–27 wordt gedeeltelijk ongedaan gemaakt. De zes patio’s 
worden vrijgemaakt en opnieuw ingevuld naargelang van de noden. Zo wordt op 
de kelderverdieping het bestaande depot en prentenkabinet in een voormalige 
patio aangevuld met een auditorium dat tot de beletage reikt. Een andere patio 
wordt benut voor een goederenlift, en blijft hier over twee verdiepingen open. 
Het parcours door de tentoonstellingszalen wordt in zijn oorspronkelijke opzet 
hersteld, evenals de inrichting van de zalen en de voormalige beeldengalerij. 

Het museum wordt aan de Schildersstraat uitgebreid met drie bovengrondse 
verdiepingen met kantoor en opslagruimte en een ondergrondse verdieping met 
een nieuwe ingang. Ook een dienstparking wordt geïntegreerd. Het transport van 
kunstwerken vormt immers een pijnpunt in het huidige museum. De ondergrondse 
uitbreiding maakt beschut laden en lossen mogelijk en biedt rechtstreeks toe
gang tot de goederenlift, die vanuit een voormalige patio alle verdiepingen van 
het museum bedient. De nieuwbouw krijgt een grillige vorm die verwijst naar de 
omtrekken van het voormalige Zuidkasteel. 

DMT



96 97

04
17

04
17

Jeanne Dekkers stelt een aantal interventies voor die de oorspronkelijke kwa li 
teiten  van het 19deeeuwse museum onderstrepen. De belangrijkste ingreep is 
het openbreken van het gesloten gebouw naar de omgeving. Achter de colonnade 
wordt een transparante glasgevel geplaatst die licht brengt in de nieuwe publieks
ruimten. De glaspartij dient ook als scherm voor een geprojecteerde afbeelding 
van de Heilige Barbara van Jan van Eyck. Boven de ontvangsthal wordt een statig 
salon ingericht. Onder de trappenpartij aan de voorgevel wordt een auditorium 
voorzien met bijbehorende foyer. 

Met het masterplan wordt extra nuttige vloeroppervlakte gewonnen onder een 
nieuw glazen dak: rond de lichtkoepels van de bovenzalen ontstaat een nieuwe 
zolderverdieping die benut wordt als tentoonstellingsruimte. Tegelijk valt daglicht 
binnen in het nieuwe trappencircuit dat, verdeeld over drie voormalige patio’s, in 
het hart van het gebouw een open, verticale circulatie mogelijk maakt van kelder 
tot zolder. Het nieuwe glazen dak maakt het museum extra zichtbaar in de omge
ving en laat het ’s avonds functioneren als een lichtbaken op het Zuid. 

Jeanne Dekkers Architectuur

T.O.P. office en BAS voorzien een nieuw volume parallel aan de zijgevel ter 
hoog te  van de aanpalende Zwijgerstraat. Deze nieuwbouw biedt ruimte aan alle 
onder  steunende diensten en reserveert het 19deeeuwse museum voor de oor
spronkelijke tentoonstellingsfunctie. De nieuwbouw wordt tevens de nieuwe 
toegang tot het museum. De trappenpartij aan de Leopold de Waelplaats is immers 
niet aanpasbaar voor mindervaliden zonder afbreuk te doen aan de compo sitie 
van het bestaande gebouw. Op elke verdieping wordt een brug gelegd tussen het 
nieuwe en het bestaande gebouw, wat aanleiding is voor een radicaal vernieuwde 
circulatie door het museum. 

Het 19deeeuwse museum én de nieuwbouw worden samen overkapt door 
een nieuwe, transparante huid die in één beweging een oplossing biedt voor alle 
uit  dagingen op het vlak van structuur, energie, fasering en identiteit. Tussen de 
twee volumes ontstaat een overdekte beeldentuin. Over de specifieke vorm die de 
nieuwe huid moet aannemen, worden geen uitspraken gedaan. Afhankelijk van de 
voor keur van de opdrachtgever kan het gebouw geheel of gedeeltelijk overkapt 
worden. De omtrekken van de voormalige Spaanse vesting kunnen eventueel de 
snijlijn bepalen. Een andere optie is om de gedecoreerde voor en achtergevel vrij 
te laten en zo de nadruk te leggen op het oorspronkelijke museumgebouw. 

T.O.P. office / BAS
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De afbraak van de atoomschuilkelder in het hart van het museum vormde de eerste stap in 
de verbouwing door Claus en Kaan Architecten (situatie 2013). 
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Opdracht
Op de grens van Zeebrugge en Heist eindigt de Zeedijk 
abrupt door de ontwikkeling van de zeehaven. Voor 
wandelaars en fietsers die de weg willen verderzetten 
naar Zeebruggedorp, vormt de Elisabethlaan (N34) 
een levensgevaarlijk obstakel van vier rijvakken en een 
dubbele trambedding breed. Een nieuwe voetgangers en 
fietsersbrug over deze drukke verbindingsweg moet de 
zachte weggebruiker veilig en ongestoord van de Zeedijk 
naar het achtergelegen natuurgebied begeleiden.
 Een bijkomende verwachting legt de opdrachtgever in 
de opwaardering van de blauwgroene attractiewaarde 
van het havengebied. De voetgangers en fietsersbrug zal 
functioneren als een knooppunt in het toeristischrecreatief 
fietsnetwerk van de provincie WestVlaanderen, en vormt 
de ontbrekende schakel die de fietsroutes van de kust 
verbindt met die van het Brugse ommeland. 

Opdrachtgever
AWZ – Afdeling Waterwegen 
Kust 
Locatie
Koninklijke Baan, KnokkeHeist
Budget
1.700.000 €
Ontwerpteams
•	Ney & Partners
 (gegund project)
•	De Bruycker De Brock   
 Architecten / Brigitte D’Hoore
•	T.O.P. office / BAS
•	Urban Platform
•	Zwarts en Jansma / Technum
Status
gerealiseerd

•	II	B7

Voetgangers- en
fietsersbrug Knokke-Heist

Voorstellen voor een geïntegreerde 
verkeersinfrastructuur

Laurent Ney ontwierp een voetgangers en fietsersbrug waarvan de vorm wordt 
bepaald door de krachten die erin spelen. De brug bestaat uit een geplooide staal 
plaat die, als een hangmat, wordt opgehangen aan twee pilonen, met een over
spanning van 28, 46 en 28 meter. De vorm van de brug volgt het statisch reken
model van de oplegging, waar mogelijk wordt de onnuttige materie uit de staalplaat 
weggesneden. In de staalplaat wordt een brugdek gestort in beton en afgewerkt 
met kunststof. 

De nieuwe voetgangers en fietsersbrug vormt een zwevende, vloeiende over
gang tussen het duinlandschap en het achterliggende natuurgebied. Aan de Zee dijk 
houdt een keermuur het fietsverkeer gescheiden van het autoverkeer. De keermuur 
gaat over in het bruggenhoofd dat het duinlandschap rond de oude vuurtoren 
herstelt. Een wandelpad benadrukt van hier uit de zichtas naar de vuurtoren aan 
de overzijde. De brug maakt een vloeiende bocht over de Elisabeth laan en beperkt 
zijn voetafdruk op straatniveau dankzij de twee ranke tussensteunpunten.

Ney & Partners
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De Bruycker De Brock Architecten en Brigitte D’Hoore stellen een brug voor die 
in drie overspanningen, waarvan de middelste 38 meter bedraagt, de verbinding 
maakt tussen de kleine en de grote vuurtoren. Het loopvlak en de borstwering 
vormen samen een stijve constructie in beton. De borstwering krijgt een grillig 
motief door structureel onnuttig materiaal weg te snijden, waarbij de vorm van 
de perforaties verwijst naar schelpen, visschubben en zandkorrels. Het beton 
is uitgevoerd in een kalkwitte variant en de perforaties zijn ingekleurd met de 
maritieme signalisatiekleuren rood of groen. 

De voetgangers en fietsersbrug kruist de Elisabethlaan loodrecht en horizon taal.  
Hierdoor vormt de brug een duidelijke poort naar KnokkeHeist, wat nog wordt 
versterkt door de pilonen van de brug licht te laten overhellen richting Knokke en 
de brug van binnen uit te verlichten. De brug creëert een traject dat beide vuur
torens achtereenvolgens in het vizier neemt. Om het gezicht op de vuurtorens te 
optimaliseren wordt aan beide zijden van de brug de rechte aan looplijn afgebogen. 
Aan de kustzijde ontstaat een rustplek in de bocht van het fietspad. 

De Bruycker De Brock Architecten / Brigitte D’Hoore

T.O.P. office en BAS verbinden beide zijden van de Elisabethlaan met een gebogen 
brugdek van zes meter breed, met een horizontale balustrade. Een windscherm 
met glasinleg beschermt de fietsers en voetgangers tegen westenwind en zand
vlagen. Conflicten tussen de verschillende gebruikers van de brug worden  ver
meden  door de voetgangers op een verhoogde vlonder te laten circuleren. De 
voet gangers en fietsersbrug krijgt een opvallende, geeloranje kleur. De brug 
wordt ingeplant tegen het haventerrein en houdt daardoor voldoende afstand 
tot de appartementsgebouwen op de Zeedijk. De aanloop naar de brug ligt in het 
verlengde van de Zeedijk. Met een rechte hoek wordt de Zeedijk aangesloten op 
het brugdek waardoor een duidelijke breuk ontstaat in de wandelroute.

T.O.P. office / BAS
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Urban Platform stelt een brug voor die vanaf de Zeedijk een lange aanloop met 
twee bochten neemt alvorens de Elisabethlaan te overbruggen, wat een laag 
hellingspercentage oplevert van 5%. De opvallende harmonicavorm biedt de 
gebruiker telkens wisselende perspectieven op het omliggende natuur en haven
landschap. Het brugdek en de houten vlonder op het bruggenhoofd zijn bekleed met 
hout, als een natuurlijk verlengstuk van de Zeedijk. De voetgangers en fietsersbrug 
wordt zo een ontmoetingsplek waar dagjestoeristen, natuur liefhebbers en sport
beoefenaars hun tocht aanvangen of verderzetten. De brug bestaat uit een een
voudige constructie van draagbalken en dwarsliggers. Door het brugdek afwis
selend op en tussen de draagbalken te bevestigen, ontstaat een eenvoudige 
afscheiding tussen voetgangers en fietsers waarbij de draagbalk gebruikt kan 
worden als zitbank. De brug wordt ondersteund door korte kolommen, die de last 
overdragen op bruggenhoofden die zijn uitgewerkt als een natuurlijk landschap. 
Het ruime brugdek loopt zo aan weerszijden over in het landschap.

Urban Platform

Zwarts en Jansma en Technum voorzien een stalen constructie van 140 meter 
lang op zes betonnen pilonen. De onregelmatige afstand tussen de steunpunten 
wordt bepaald door het onderliggende landschap. Boven het wegdek neemt een 
enkelzijdige boogconstructie de krachten van de overspanning op, waarbij de 
onregelmatige overspanningen zich vertalen in onregelmatig golvende bogen. 
De boogconstructie is schuin geplaatst ten opzichte van het wegdek en zorgt 
voor de stijfheid van de constructie. Een gesloten balustrade wordt geplaatst aan 
weerszijden van het brugdek. De fietsers en voetgangersbrug verbindt de Zeedijk 
in één rechte lijn met het natuurgebied. Enkel de aanloop van de brug is aan beide 
zijden kort afgebogen in de richting van KnokkeHeist. De brug wordt ver in het 
natuurgebied aangezet om het hellingspercentage voor fietsers te beperken. De 
oude vuurtorens krijgen daarbij een nieuwe betekenis als verlichtingspunten voor 
de brug.

Zwarts en Jansma / Technum
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Gezicht op de Elisabethlaan in KnokkeHeist met de voetgangers en fietsersbrug van 
Ney & Partners, 2008.
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Opdracht
Op de begraafplaats Heimolen in SintNiklaas wordt het 
tweede crematorium in de provincie OostVlaanderen 
voorzien. De begraafplaats ligt vlakbij de E17 autosnelweg, 
is goed aangesloten op het openbaar vervoer en 
heeft een grote parkeerruimte. Bovendien kan het 
nieuwe crematorium gebruik maken van de bestaande 
infrastructuur op Heimolen, zoals de strooiweiden, de 
urnenbegraafplaats en het columbarium.
 De opdracht omvat het ontwerpen van een ovenruimte, 
een afscheidscentrum en een horecagelegenheid. 
Die verschillende onderdelen moeten ondergebracht 
worden in afzonderlijk gebouwen die functioneren in het 
samenhangend verband van de crematieplechtigheid. De 
opdrachtgever drukt expliciet de ambitie uit om met de 
ruimtelijke vertaling van dit technisch programma recht 
te doen aan de culturele en existentiële waarde van het 
levenseinde. 

Opdrachtgever 
Intercommunale Westlede
Locatie
Waasmunstersesteenweg 13,
SintNiklaas
Budget
5.500.000 €
Ontwerpteams
•	Claus en Kaan Architecten 
 (gegund project)
•	Stéphane Beel Architecten
•	De Smet Vermeulen Architecten
•	Amor Fati – Wim Cuyvers 
•	Vincent Van Duysen Architects
Status
gerealiseerd

•	VIII	D16

Crematorium Heimolen
Sint-niklaas

Schetsen voor een
nieuwe uitvaartcultuur

Claus en Kaan stellen twee gebouwen voor die met een waardige, universele 
symboliek allure geven aan het crematieprogramma. De twee gebouwen worden 
zo ver mogelijk uit elkaar geplaatst, maar niettemin verbonden door een zichtlijn 
dwars over de weidse begraafplaats. Het ovengebouw wordt gesitueerd aan de 
achterzijde van de begraafplaats. Het ceremoniegebouw wordt samengevoegd 
met de horecagelegenheid en ingeplant aan de oostelijke ingang van de be graaf
plaats. In deze hoek van het terrein kan de Baenslandstraat als discrete toegangs
weg fungeren voor personen en goederen. 

De verbondenheid tussen beide gebouwen wordt benadrukt door het architec
turaal ontwerp ervan te spiegelen. De ceremonie en horecaruimten worden onder 
een groot zwevend dak geschoven. Op het gelijkvloers ontstaat hierdoor een 
halfopen, continue ruimte voor onthaal en ontmoeting. Het dak vangt de hoogte
verschillen op tussen de diverse aula’s en familiezalen. Het ovengebouw daar
entegen, staat solitair op een groot betonnen vlak dat in de maatvoering refereert 
aan het dak van het ceremoniegebouw. De drie ovens staan vrij in de ruimte en 
zijn voor de nieuwsgierige voorbijganger zichtbaar doorheen de geperforeerde 
gevels. De gevels komen hoog genoeg om de schoorsteen, techni sche installaties 
en dienstlokalen aan het oog te onttrekken.

Claus en Kaan Architecten
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Stéphane Beel zet in op het vormgeven van de belangrijkste functie van de 
begraafplaats: het afscheidsritueel. Met het oog hierop wordt een orthogonaal 
plan uitgetekend dat afwijkt van de opdracht. In de eerste plaats wordt het cere
moniegebouw gesitueerd aan de achterzijde van de begraafplaats – de voor
bestemde plaats van het ovengebouw. De afstand van het ceremoniegebouw tot 
de parkeerplaats zorgt voor een pendelbeweging langs een dubbele oprijlaan. 
Een tweede ingreep voorziet een muur die de begraafplaats afbakent van een 
voorplein. Die muur is de drager van het onthaalgebouw, dat ook plaats biedt om 
na te praten. 

De diverse gebouwen worden met elkaar verbonden door een herkenbare signa
tuur. De crematieruimte is opgevat als een annex van het ceremoniegebouw – wat 
eveneens in tegenspraak is met de opdracht. Een gemeenschappelijk platform en 
dito luifel benadrukken de samenhang van de functies. Kleine verschillen in schaal, 
oriëntatie en afwerking zorgen voor differentiatie. Zo is de ceremonieruimte iets 
ruimer opgevat en met grote vensterpartijen gericht op de begraafplaats. De 
ovenruimte heeft daarentegen een beperkte voetafdruk en richt de blik ten hemel. 
Het gebruik van losse, Perzische tapijten en ruw beton zorgt voor een prikkelend 
contrast met de strakke vormgeving. De schoorsteen, ten slotte, staat als een 
boom tussen de bomen. 

Stéphane Beel Architecten

Henk De Smet en Paul Vermeulen vertrekken vanuit de vraag om de gebouwen 
te verspreiden en de begraafplaats om te vormen tot een volwaardig park. Eigen 
aan een park is dat het zich afkeert van de context en een eigen structuur, vorm 
en karakter bezit. Het ontwerp borduurt hiertoe verder op het diagonale centrale 
wandelpad en de bestaande columbaria. De wandelafstanden tussen het ceremo
niegebouw, het ovengebouw en het restaurant zorgen ervoor dat na bestaanden een 
begin maken met het verwerkingsproces. Tegelijk corri geert de verspreide plaatsing 
van de gebouwen disfuncties in de bestaande begraafplaats. Zo neemt het ceremo
niegebouw de bushalte in zich op en ontsluit het nog beter de begraafplaats voor de 
bezoekers. Het restaurant is deel van een muur die een niveauverschil overbrugt en 
een rechtstreeks zicht op de columbaria onmogelijk maakt.

De bescheiden inrichting en vormgeving van de gebouwen beantwoordt aan 
de psychologische behoeften van de nabestaanden. Het ovengebouw is licht 
verschoven ten opzichte van de diagonale zichtlijn van het centrale wandelpad. 
De filterfunctie van het ovengebouw werd ingegraven om boven het maaiveld een 
compact volume te bekomen. De bijbehorende strooiweide ligt discreet achter 
een bos. Het restaurant krijgt de vorm van een boothuis. De eetkamers kijken uit 
op de vijver en het terras vormt het vertrekpunt van een wandeling door het park.

De Smet Vermeulen Architecten
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Het voorstel van Wim Cuyvers streeft naar een omgang met de dood die voor
bij gaat aan lege symboliek en verbloemd nutsdenken. Met het oog hierop 
affirmeert het ontwerp de randstedelijke realiteit en de traagheid in de omgang 
met de dood. Alle programmaonderdelen worden gecentraliseerd op de plek die 
voorgeschreven is voor het ovengebouw en informeel dienstdoet als mestvaalt. 
In een modulaire structuur van drie verdiepingen hoog ontstaat een parcours 
waarlangs de rouwstoet alle stadia van het afscheid doorloopt. De ruimtes voor 
familiebijeenkomst, rouwplechtigheid, crematie, maaltijd, bevoorrading, tech ni
sche installaties en dergelijke meer, worden in onmiddellijke confrontatie met 
elkaar geplaatst.

Daarnaast doorbreekt het ontwerp de afgesloten ruimte van de begraafplaats. 
Een nieuwe toegang tot de begraafplaats wordt voorzien op de parking aan 
de autosnelweg – wat de toevoer van personen en goederen aanzienlijk ver
gemakkelijkt. Vanuit het drie verdiepingen tellende crematoriumgebouw krijgen 
de bezoekers uitzicht op het drukke autoverkeer en het industrieterrein aan de 
overkant. Om het publieke karakter van het gebouw te versterken is het open 
voor weer en wind en dus 24/24 uur toegankelijk. Als gevel wordt hekwerk uit 
gegalvaniseerd staal voorzien met waar nodig een extra afscheiding van indus
triële strippengordijnen. Ten slotte wordt de betonnen structuur ingestreken met 
zwarte epoxykoolteer, waarin de namen van de overledenen worden gegrift.

Amor Fati – Wim Cuyvers

De centrale ingreep in het voorstel van Vincent Van Duysen is de aanleg van een 
deels ingegraven sokkel over de hele breedte van de begraafplaats. De sokkel 
vervangt de huidige groene buffer tussen parking en begraafplaats en markeert 
de oostelijke en de westelijke toegang. De monolithische structuur herbergt het 
nieuwe afscheidscentrum. Openingen in het volume en een interne waterpartij 
zorgen voor een spel van licht en beweging. Een patio brengt daglicht in de horeca
faciliteiten. De grote en kleine aula (geschikt voor respectievelijk 500 en 100 
personen) steken boven de sokkel uit. Bovenop de sokkel bevinden zich diver se 
functies, zoals een rustplek, een plein met bomen en het columbarium.

Het ovengebouw krijgt een plaats achteraan op de begraafplaats. De route 
erheen volgt min of meer de bestaande wandelpaden en vertakt naar de wes te
lijke toegang. Hierdoor wordt het mogelijk om de circulatiestromen op de begraaf
plaats te scheiden en de bestaande begraafplaats te vrijwaren van druk verkeer. 
Een ondergrondse verdieping met inrijmogelijkheid, technische installaties en 
personeelsruimten zorgt voor een bescheiden verschijning van het ovengebouw. 
Een indruk die wordt versterkt door de gedeeltelijk in glas opgetrokken gevel, die 
het licht onregelmatig reflecteert. Met dezelfde bedoeling is ook de schoorsteen 
opgevat als een verzelfstandigd sculpturaal element, dat iets verderop tussen de 
bomen staat.

Vincent Van Duysen Architects
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Het ceremoniegebouw van crematorium Heimolen in SintNiklaas, door Claus en Kaan 
architecten, 2008.
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Opdracht
Een watertoren van 500 m³ uit 1938, met bijbehorende 
ondergrondse waterreservoirs, moet vervangen worden 
door een nieuw exemplaar met een capaciteit van 3000 m³. 
De kosten voor renovatie en onderhoud van de bestaande 
infrastructuur overstijgen immers de prijs van nieuwbouw. 
Afbraak van de bestaande watertoren is wenselijk voor 
zover dit weinig bijkomende ingrepen en investeringen 
vraagt. Voor de opdrachtgever primeert het functionele, 
namelijk de drinkwatervoorziening in de regio. De 
watertoren is een autonoom object dat van op afstand 
wordt aangestuurd en slechts tweemaal per jaar wordt 
bezocht ter inspectie. 
 De betekenis van de watersilo overstijgt echter de 
watervoorziening. De watertoren, gelegen aan een 
rotonde, functioneert ook als een landmark in het 
omliggende landschap. Dat open landschap heeft een 
agrarische bestemming, vooralsnog zonder geplande 
woonuitbreidingen. Het is een geliefkoosd terrein voor 
wielertoeristen, mede door de tweejaarlijkse Brabantse 
Pijl. Tijdens wielerevenementen doet de watertoren ook 
dienst als uitkijkpost en zendmast. Ook gsmoperatoren 
maken er gebruik van. De publieke toegankelijkheid van 
de watertoren is omwille van hygiëne en veiligheid niet 
gewenst. De site mag wel worden opengesteld mits een 
omheining wordt voorzien. 

Opdrachtgever
Intercommunale TMVW
Locatie
Grootbosstraat, Beersel 
Budget
1.700.000 €
Ontwerpteams
•	BEL / Bureau d’études Weinand
 (gegund project)
•	West 8
•	Studiebureau Mouton
•	Benthem Crouwel
•	Office KGDVS / Util
Status
in uitvoering

•	XV	H18

Watersilo Beersel

Schetsen voor een nutsvoorziening 
annex landmark

BEL en ingenieur Weinand opteren voor een omgekeerde piramidevorm met een 
driehoekig grondvlak. De representatie valt zo samen met de functie als watersilo. Alle 
extra functies worden beschouwd als secundair en navenant behandeld. Ze krijgen 
een plaats aan de buitenzijde van de watersilo. De trap klimt rondom de omgekeerde 
piramide naar het toegankelijke dak. De technische uitrusting hangt zichtbaar aan de 
buitengevel. De binnenkant van de toren is toegankelijk via eenvoudige mangaten in 
het dak. De zendmasten worden zichtbaar op het dak geplaatst.

Omwille van haar rol als baken in het landschap wordt de piramide zo dicht 
mogelijk bij het kruispunt geplaatst. De piramide staat met zijn neus naar het 
kruispunt en biedt de voorbijganger verrassende perspectieven en een steeds 
ver anderend schaduwspel. De oude watertoren wordt afgebroken en het terrein 
wordt ingericht als een sobere, onderhoudsvriendelijke tuin. De oprijlaan bestaat 
uit betontegels. Enkele maaskeien bieden een zitplaats voor vermoeide fietsers. 
Een keermuur rondom het terrein zorgt voor een scherp contrast met de akkers. 
Een vandalismebestendig hekwerk, ten slotte, sluit de toegang tot de trap af.

BEL / Bureau d’études Weinand
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West 8 grijpt voor de nieuwe watersilo terug naar een elementaire, natuurlijke 
vorm: de waterdruppel. Het reservoir wordt ontworpen als een stalen druppel 
van 3000 m³. De druppelvorm verbergt een stijve interne constructie en het eigen
lijke waterbassin. De restzones worden benut voor controle en onder houds 
werkzaamheden. De stalen druppel wordt gedragen door een open, stalen raam
werk dat even hoog reikt als de omringende bomen. Het open skelet zorgt voor een 
minimale impact op de grond en een visuele integratie tussen de boomstammen. 
De totale hoogte van de constructie bedraagt ongeveer 32 meter. De druppel 
wordt een poëtisch element in de omgeving. 

De nieuwe watersilo wordt voorzien in het bos aan de overzijde van de straat, 
op het hoogste topografische punt in de omgeving. De ontwerpers gaan uit van 
een hergebruik van de bestaande watertoren, en reiken daarvoor verschillende 
opties aan. Eén mogelijkheid bestaat erin de watertoren gecontroleerd te laten 
degraderen tot een ruïne met een uitkijkplatform. Een andere optie benut het 
waterreservoir als een unieke ruimte voor bijeenkomsten.

West 8

Ingenieur Guy Mouton stelt een cilindervorm voor met een uitsparing voor de 
wenteltrap naar het dak. Voor de positie van de cilindervormige uitsparing han
teert hij een bijzonder principe van de krachtenleer. Een cirkelvorm resulteert 
bij hydro statische druk in pure trek (onder druk van binnenuit) of drukkrachten 
(onder druk van buitenaf). De positie van de binnencilinder heeft daarbij geen 
invloed op de krachten die het water uitoefent op de buitencilinder. Wanneer 
beide cilinders elkaar snijden, ontstaat een gecombineerde trekkracht die steeds 
op de lijn ligt die beide snijpunten verbindt en door een stalen trekker kan worden 
opgevangen. De binnencilinder kan dus zonder probleem een architecturaal 
interessante uitsnijding maken in de buitenmantel, bijvoorbeeld voor een wentel
trap, zonder het krachtenevenwicht te verstoren. De stalen trekkers kunnen hierbij 
dienstdoen als borstwering. Mouton geeft de buitencilinder verder een omge keerd 
conische vorm met het oog op een optimale krachtwerking en de beperking van 
de voetafdruk. De nieuwe watersilo is opgevat als een ontoe gankelijk monument, 
dat iets verder van de rotonde wordt geplaatst dan de oude watertoren. Hierdoor 
kan deze laatste blijven functioneren tijdens de constructie van de watersilo. Het 
terrein rondom de watersilo wordt aangeplant met middelhoge wilde liguster en 
afgesloten met een keermuur en poort.

Studiebureau Mouton
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Het ontwerp van Benthem Crouwel zet in op het imago van de watertoren als 
teken van beschaving en vooruitgang. De vorm speelt in op de functie als toren 
en als silo, en verwijst naar de nononsense attitude van een longdrinkglas. De 
buitenafwerking van de watersilo doet denken aan de lichtrefractie in het water, 
glooiingen in een strand en de ploegsporen in de omliggende akkers. De golvende 
prefab betonelementen worden als bouwstenen volgens een verspringend ritme 
geplaatst, waardoor ze een stabiele structuur vormen. De binnenkant van de 
silo is afgewerkt met een kunststofmembraan voor de waterdichting. De kern 
van de watersilo bevat een wenteltrap, verticale leidingen en een takelsysteem 
om materiaal naar de bovenste verdieping te hijsen dat op de begane grond kan 
aangevoerd worden door kleine vrachtwagens. 

Het terrein rond de watersilo is functioneel en terughoudend ingericht. De 
omheining omschrijft de watersilo en een oprijlaan, en is gecamoufleerd door 
een eenvoudige beukenhaag – zoals veelvuldig toegepast als omheining van de 
villa’s in de streek. De rest van het terrein wordt opengesteld voor landbouw.   
De bovenkant van de watersilo wordt opgetrokken in een kunststofcomposiet die 
aansluit op de golvende betonelementen en de antennes aan het zicht onttrekt 
zonder de straling te belemmeren. 

Benthem Crouwel

Het voorstel van Office KGDVS en Util is een compositie van negen cilindrische 
vaten, de bestaande watertoren en een horizontaal balk volume dat beide 
elementen verbindt. De stalen vaten (met een diameter van 4,20 meter, een hoogte 
van 30 meter en een dikte van 10 mm) zijn uitsluitend bedoeld voor wateropslag. 
Het centrale vat wordt versterkt om als stijf element de andere vaten staande 
te houden. Het oppervlak van de vaten wordt behandeld met een coating voor 
lage warmteabsorptie. De oude watertoren wordt louter benut als toegang tot 
het complex. Hiertoe wordt alle bestaande infrastructuur uit de watertoren ver
wijderd en wordt een nieuwe wenteltrap geïnstalleerd. De horizontale brug, een 
gesloten volume, functioneert als technische verdieping en standplaats voor de 
zendmasten. De brug wordt daarom bekleed met translucent polycarbonaat, wat 
radiosignalen doorlaat. 

De nieuwe watersilo speelt in op het hermetische karakter van burgerlijke 
bouwwerken en functioneert tegelijkertijd als observatiepunt. De nutsvoorziening 
wordt dus uitgebreid met een functie die inspeelt op de romantische beleving 
van het Brabantse landschap: de compositie van negen kokers, oude watertoren 
en horizontale brug vormt een torenhoog venster op de omgeving. De nieuwe 
watersilo wordt zo een herkenbare plek, vergelijkbaar met naburige monumenten 
als de Leeuw van Waterloo of het kasteel van Beersel. Fietstoeristen kunnen hier 
even uitrusten en een blik werpen op het verstilde landschap van akkers, bossen 
en voorstedelijke woonwijken.

Office KGDVS / Util
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De watersilo van Beersel, een ontwerp van BEL en Bureau d’études Weinand, in aanbouw, 2013.
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Opdracht
Het nieuwe Havenhuis centraliseert de verschillende 
administratieve diensten van de Antwerpse haven. Het biedt 
onderdak aan 436 werknemers en voorziet in extra capaciteit 
voor een potentiële groei van het bedrijf met nog eens 145 
werknemers. Als hoofdzetel moet het Havenhuis de uitstraling 
krijgen die past bij de internationale activiteiten van het 
Gemeentelijk Havenbedrijf. 
 De bouwlocatie ligt op het snijvlak van het stedelijk 
gebied en de haven, op de plek van een oude brand weer
kazerne. De plek maakt het mogelijk om het Havenhuis 
te laten functioneren als een belvedère met uitzicht op 
de havenindustrie, de maritieme natuur en de nieuwe 
stadsontwikkeling ten noorden van de historische stad. 
Het nieuwe Havenhuis moet ingebed zijn in zijn omgeving 
en relaties aangaan met de wijde omtrek. De brand weer
kazerne is een beschermd monument en moet geïntegreerd 
worden in het ontwerp voor het Havenhuis. De relatie met 
de geplande Oosterweelverbinding* wordt beschouwd als 
een essentieel onderdeel van het ontwerp. De aanleg van 
het omliggende terrein maakt deel uit van de opdracht.

* De Oosterweelverbinding is het project om de Antwerpse Ring 
(R1) te sluiten. Ten tijde van de Open Oproep voor het Havenhuis 
(gepubliceerd in januari 2008) stelde studiebureau BAM voor om 
hiertoe een dubbeldeksbrug te bouwen (de Lange Wapperbrug). 
Het brugontwerp is dan ook te zien op sommige schetsen van de 
deelnemende bureaus. In 2009 stemde de Antwerpse bevolking 
het BAMtracé echter weg in een volksraadpleging. In het huidige 
plan van de Vlaamse regering wordt de expressweg E34 ter hoogte 
van Blokkersdijk via een toltunnel (de Ooster weeltunnel) onder de 
Schelde geleid en via bijkomende tunnels onder het Straatsburgdok 
verbonden met de R1 ter hoogte van Merksem.

Opdrachtgever 
Gemeentelijk Havenbedrijf  
Antwerpen 
Locatie
Siberiastraat 20, Haven 44/63, 
2030 Antwerpen
Budget
49.900.000 €
Ontwerpteams
•	Zaha Hadid (gegund project)
•	Vier Arquitectos
•	Kempe Thill / A2O / Marcq &
 Roba / Greisch
•	Rapp + Rapp
•	Xaveer	De	Geyter	Architects
Status
in uitvoering

Havenhuis Antwerpen

Ontwerpen voor een ‘schoon verdiep’ 
van het havenbedrijf

•	detail	IV

Zaha Hadid stelt een uitbreiding voor bovenop de bestaande kazerne, als een vrije 
interpretatie van een zwevend containervolume. De imposante, gestroomlijnde 
steunbeer beperkt de voetafdruk van de nieuwe constructie. De asymmetrische 
vorm van de container vrijwaart de lichtinval op de binnenplaats, terwijl de over
kraging een luifel vormt aan de ingang van de kazerne. In de nieuwe constellatie 
behoudt het oude gebouw zijn eigen identiteit, waardoor een visuele spanning 
ontstaat tussen de kazerne en de nieuwbouw. Beide entiteiten zijn met elkaar ver
bonden via een verticale circulatie ter hoogte van de binnenplaats.

Het nieuwe Havenhuis vormt niet alleen het gezicht van het Havenbedrijf, maar 
wordt ook een dynamische figuur in de skyline van Antwerpen. De gevelbekleding 
toont een grillig patroon van open en gesloten drie en rechthoekige panelen. De 
variaties zijn ingegeven door bepalende elementen in de omgeving (zoals o.a. de 
vorm van het dok) en het interne programma (auditoria of landschapskantoren). 
De gevelpanelen zijn gemaakt van spiegelend materiaal, waardoor het nieuwe 
 volume als een schitterende diamant verschijnt. Het nieuwe Havenhuis vormt een 
totaalcompositie met de pylonen, de tuikabels en het zwevende brugdek van de 
geplande Oosterweelverbinding. 

Zaha Hadid
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Het Spaanse Vier Arquitectos vervangt de zuidvleugel van de brandweerkazerne 
door een 80 meter hoge toren. De langgerekte toren ondervangt de bescheiden 
proportie van de kazerne en heroriënteert het gebouw. Hij staat gedeeltelijk op 
de binnenplaats van de kazerne, die op de begane grond dienstdoet als nieuw 
toegangsportaal. De toren wordt opgetrokken met een dubbele, dragende gevel 
en bevat vijftien identieke, open kantoorverdiepingen met een variërende buiten
ruimte tussen de twee gevelvlakken. De buitenkant wordt bekleed met goud
kleurige aluminiumplaten.

De kazerne functioneert als een massieve sokkel voor de glanzende toren. Het 
nieuwe complex neemt zijn plaats in de stedelijke ruimte in als een nieuw belfort  en 
introduceert twee schaalniveaus in het noordelijke havengebied. De oude  kazerne 
geeft een menselijke schaal aan het voorplein, terwijl de toren zich  manifesteert 
op stedelijke schaal. Op het voorplein wordt een watervlak aangelegd in het ver
lengde van het Kattendijkdok, dat de goudkleurige toren refl ec teert.  Tussen de 
betonplaten van de kade worden exotische planten gezaaid. 

Vier Arquitectos

Het ontwerpteam van Kempe Thill, A2O, Marcq & Roba en ingenieursbureau Greisch 
stelt voor de nuttige vloeroppervlakte van de brandweerkazerne te  ver  dub belen 
door een negen verdiepingen tellend volume toe te voegen, als een exacte spiege
ling van de bestaande kazerne. De oude kazerne wordt nauwgezet geres taureerd. 
Alle verdiepingen krijgen een flexibele indeling, die enkel door broken wordt door 
de draagstructuur voor de uitbreiding. De ingreep houdt de voet afdruk beperkt en 
het voorplein van de kazerne vrij. 

De uitbreiding zorgt ervoor dat het nieuwe, 41 meter hoge Havenhuis zich kan 
meten met de zwevende dubbeldeksbrug van de geplande Oosterweelverbinding.* 
Het monumentale gebouw wordt de drager van de Antwerpse toekomstdroom en 
staat op de zichtas tussen de haven en de stadstorens in het centrum. Het vormt 
een oplichtend baken voor de herontwikkeling van het havengebied tot vol waardig 
stadsdeel. 

* Zie noot p.124.

Kempe Thill / A2O / Marcq & Roba / Greisch 
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Ook Rapp+Rapp voorzien een uitbreiding bovenop de bestaande kazerne. Vorm 
en typologie van de bovenbouw verwijzen naar de industriële architectuur in 
de directe omgeving. Het kubistische volume bestaat uit twee torens van twaalf 
verdiepingen, onderling verbonden door een geknikte balk van vijf verdiepingen. 
De gevels zijn opgebouwd uit repetitieve, verdiepingshoge vensterelementen. Elke 
verdieping kan vrij worden ingedeeld. Een extra hoge technische verdieping vormt 
de abstracte kroonlijst van het nieuwe Havenhuis. 

De binnenplaats van de bestaande kazerne wordt aan het Kattendijkdok open 
gebroken door de zuidgevel gedeeltelijk te slopen. De hoofdingang wordt ver 
plaatst naar de huidige stelplaatsen van de brandweerauto’s aan de oostkant.  
De binnenplaats wordt ingericht met een spiegelvijver. De brandweerkazerne 
wordt omzoomd met een groen talud, van waar de bezoeker uitkijkt over de stad en 
een wandeling kan aanvatten. Vijver en uitkijkpunt creëren samenhang tussen de 
omgeving en het Havenhuis.

Rapp + Rapp 

Xaveer	De	Geyter	breidt	de	kazerne	uit	met	een	even	groot	volume,	maar	plaatst	
het op 34 meter hoogte. Het nieuwe bouwblok wordt ondersteund door een 
open, stalen constructie op de binnenplaats van de kazerne. Panoramische liften 
verbinden het oude met het nieuwe deel. De binnenplaats wordt het nieuwe 
portaal van het Havenhuis, met een duizelingwekkend perspectief naar boven. 
Alle verdiepingen in het oude en nieuwe gedeelte worden opgevat als een open 
kantooroppervlakte.

Het nieuwe Havenhuis reikt tot 49 meter hoog, meet zich met het MAS en verbindt 
de stad met de havenindustrie. Het Kattendijkdok wordt opgevat als stadsboulevard 
waarlangs nieuwe bakens verrijzen ter vervanging van de voormalige industriële 
infrastructuur. De dubbeldeksbrug van de Oosterweelverbinding* verschijnt als 
een nieuwe stadsomwalling. Het nieuwe Havenhuis biedt hier een antwoord op 
door de hoogte op te zoeken en comfortabel uit te torenen boven de brug. De 
stalen constructie is voorzien op een tweede uitbreiding door de toevoeging van 
een derde, identiek volume.

* Zie noot p.124.

Xaveer	De	Geyter	Architects
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•	III	B17

Antwerp Coordination Center

Naar een hypermoderne 
haveninfrastructuur

Neutelings Riedijk Architecten

Neutelings Riedijk Architecten ontwerpen een monumentale toren met klassieke 
referenties. Twee getrapte volumes worden haaks op elkaar geplaatst en ver
bonden door twee rijzige kolommen. De ‘benedenbouw’ bevat een hal en het 
datacenter en loopt af in een publiek toegankelijke tribune. De ‘bovenbouw’ telt drie 
verdiepingen onder een toegankelijk dak. De controlekamer en het bovengelegen 
crisiscentrum zijn met elkaar verbonden middels een grote vide, die de zichtlijnen in 
zowat alle richtingen vrijwaart. Een dienstenzone met circulatie, sanitair en eetzaal 
scheidt controle en crisiscentrum van de opleidingslokalen. Een waterpartij op 
het dak van de benedenbouw vangt het regenwater op en wordt gebruikt om de 
warmteproductie van het datacenter te recupereren. De twee kolommen, met de 
hoofd en noodcirculatie, staan in dit watervlak en dragen het dwars geplaatste 
bovenvolume, dat is getooid met de letters van de stad ‘Antwerpen’.

Opdracht
Door de toenemende capaciteit en intensiteit van het 
scheepvaartverkeer moeten alle partijen die betrokken zijn 
bij de scheepvaartbegeleiding in de haven van Antwerpen 
samengebracht worden in een nieuw coördinatiecentrum. 
In het nieuwe ACC zullen een zestigtal werknemers 
actief zijn volgens een ploegensysteem. Hiervoor moet 
de nodige sociale ruimte worden voorzien. De nieuwe 
verkeerstoren bevat ook een uitgebreid datacenter en een 
hoogtechnologisch crisiscentrum met bezoekersruimte. Het 
ontwerp moet voorzien in een gefaseerde afbraak van het 
huidige ACC en de heraanleg van de site.
 Voor het ontwerp is de functionele eis om zo veel mogelijk 
visueel contact te hebben met de aan en afvarende 
schepen doorslaggevend. De toren moet dus zicht bieden 
op de Schelde, op het Kanaaldok en zeker op de grote 
schepen die aan en afvaren naar het Deurganckdok en 
het toekomstige Saeftinghedok. De nieuw op te richten 
verkeerstoren moet bovendien een betekenisvolle landmark 
zijn in het maritieme landschap en de dialoog aangaan met 
de industriële omgeving. Daarnaast wordt groot belang 
gehecht aan de duurzaamheid van het gebouw en zijn 
materialen. Een haalbaarheidsstudie naar alternatieve 
energiesystemen maakt deel uit van de opdracht. 

Opdrachtgever
Vlaamse overheid, departement 
MOW, Agentschap voor 
Maritieme Dienstverlening
Locatie
Sluisplateau tussen 
Zandvlietsluis en 
Berendrechtsluis, 2040 
Antwerpen, Potpolderweg
Budget
11.000.000 €
Ontwerpteams
•	Neutelings Riedijk Architecten  
 (gegund project)
•	evrArchitecten
•	UNStudio
•	51N4E / Ney / Arup
•	BaumschlagerEberle   
Status
in uitvoering
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evrArchitecten

evrArchitecten zetten volop in op duurzaamheid met een torengebouw dat de 
 nodige bouwhoogte en de bijbehorende investeringen zo breed en ecologisch 
mogelijk wil benutten. De toren bevat onderaan een hal, kantoren, eet en ont
spannings  ruimtes, en bovenaan het crisiscentrum, het controlecentrum en het 
opleidings centrum. Tussenin wordt een groene buffer voorzien, een toeganke
lijke hangende tuin of  ‘klimaatmachine’ die lucht en water zuivert en een oase 
introduceert  in het harde,  industriële landschap. Het driehoekige grondplan 
van de toren streeft naar maximale zichtlijnen, compactheid en flexibiliteit. De 
technische kern wordt in één van de hoeken  geschoven en laat zo plaats voor 
verschillende opstellingen op de werk vloeren. De toren staat op een lange sokkel 
die het datacenter en alle technische  grondgebonden functies bevat. De site 
wordt aangelegd als een natuurlijk   landschap dat inspeelt op de Scheldebiotoop 
en het effect van de groene klimaatmachine versterkt. 

UNStudio

Het ontwerp van UNStudio verschijnt als een aerodynamisch silhouet dat een 
duidelijk en toekomstgericht referentiepunt wil zijn voor de haven van Antwerpen. 
De vorm van het nieuwe ACC is gebaseerd op de diamant als icoon van de stad 
en als object bij uitstek dat het licht over 360° capteert. De toren is rank en 
gestroomlijnd en leunt lichtjes tegen de zuidwestenwind in voor extra stabiliteit 
en minimale turbulentie. De gefacetteerde kop van het ACC reikt tot 155 meter 
hoog en bevat, van onder naar boven, het datacenter, het controlecentrum, het 
crisiscentrum en de gemeenschappelijke ontspanningsruimte. De rest van het 
programma wordt gehuisvest in een langgerekte sokkel, die het bestaande loods
gebouw deels recupereert. 
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51N4E / Ney / Arup

Het ontwerp van 51N4E, Ney en Arup bestaat uit drie componenten: de ACCtoren,  
de ACCloods en een voorplein. De toren houdt een iconische, drie puntige ster op 
50 meter hoogte. Het grondplan vertaalt het organigram van de samengevoegde 
diensten rechtstreeks naar de werkvloer van het controle centrum. Op de boven
gelegen verdieping bevindt zich het crisiscentrum, daar onder het opleidings
centrum, de eetzaal, rust en technische ruimtes. Het ster vormige plan stelt 
het oogcontact van de gebruikers met de omgeving voorop. De werk omgeving 
kan naargelang van de noden flexibel worden ingericht. De drie balkvolumes 
worden  bekleed met zonwerende lamellen en één arm eindigt in een ruim terras.   
De ACCloods trekt een kamerbrede, translucente mantel over het bestaande 
loods gebouw waarin extra kantoren en verblijfsruimten worden gehuisvest. 
Op het voorplein maakt een hellend vlak de scheiding tussen de publieks en 
de personeels parking. Voor de energiehuishouding van het gebouw wordt een 
systeem  van ondergrondse warmteopslag voorgesteld.

Baumschlager Eberle

Het ACC van Baumschlager Eberle biedt met zijn geweven trechtervorm niet 
alleen een economisch voordelige constructie maar ook een iconische impact 
in het havengebied. Aan een vaste betonnen koker worden dertien vloerplaten 
opgehangen. Het grondplan evolueert van een cirkel op de begane grond naar een 
vloeiende aaneenschakeling van drie observatieplatforms, met uitzicht richting de  
Schelde, het Kanaaldok en het Deurganckdok. De verschillende programma onder
delen worden in de trechter ondergebracht naargelang van hun stijgende behoefte 
aan vloeroppervlakte. Helemaal bovenaan bevindt zich de scheepvaartbegeleiding, 
met daaronder het crisiscentrum met study-units en een terras. De minimale 
footprint van het gebouw laat plaats voor een ruime parking op het terrein. De 
bekleding van het gebouw verwijst naar structurele motieven uit de natuur, zoals 
de nerven van een blad of ijskristallen op een raam.
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Opdracht
Aan de Waalse Krook, in een bocht tussen Leie en Schelde, 
komt een nieuwe bibliotheek en een centrum voor nieuwe 
media. Het gezicht van deze plek wordt mede bepaald door 
het voormalige Wintercircus, later omgebouwd tot de, 
intussen verloederde, garage Mahy. De nieuwe bibliotheek 
kadert in de Gentse plannen voor een multimediale 
projectzone die kennis, innovatie en creatie inzet voor 
stedelijke ontwikkeling. De opdrachtgever vraagt naast 
een ontwerp voor de multimediale nieuwbouw ook een 
masterplan dat het Wintercircus én de aanleg van de 
publieke ruimte integreert. De ontwerpers zullen daarbij 
rekening moeten houden met belangrijke zichtassen, die 
de projectzone doorkruisen. De site ligt op wandelafstand 
van een belangrijke universitaire cluster en het Zuid, 
toegangspoort tot de stad. Een netwerk van voetgangers
bruggen wordt voorzien om de locatie beter op te nemen in 
de winkelwandelroute van Gent. De opdrachtgever wenst 
niets te veranderen aan de moeilijke toegankelijkheid van 
de site voor auto’s en laat langzaam verkeer primeren. 

Opdrachtgever 
CVBA Waalse Krook 
Locatie
Bouwblok tussen Lammerstraat, 
Walpoortstraat en Schelde te Gent
Budget
65.000.000 € 
Ontwerpteams
•	RCR Aranda Pigem Vilalta 
 arquitectes / Coussée & Goris  
 (gegund project)
•	Schmidt Hammer Lassen
•	UNStudio
•	Toyo Ito
•	Mateus / Beel
Status
in uitvoering

Waalse Krook Gent

Bibliotheek en centrum
voor nieuwe media

•	VIII	E12

RCR Arquitectes / Coussée & Goris vatten de nieuwe bibliotheek en het centrum 
voor nieuwe media op als een grootwarenhuis van kennis en cultuur. Het gebouw 
verschijnt als een verlengstuk van de stedelijke ruimte. Op straat niveau loopt de 
publieke passage door het gebouw heen. Op strategische punten zijn verticale 
verbindingen voorzien die de wandelaar op een natuurlijke manier toegang geven 
tot de bibliotheek. Open atriums, interne straten en grote gevelopeningen loodsen 
de bezoeker door het gebouw. Interne balkons bieden verrassende zichten en 
extra verleiding. Ze stellen de bezoeker in staat om inzicht te krijgen in de complexe 
ruimte. De beleving van het zes verdiepingen tellende gebouw culmineert in de 
imposante leeszaal boven de centrale hal – met uitzicht over de stad.

De vorm van het gebouw volgt min of meer de kade. Hiermee wordt de historische 
‘kreuk’ (of plooi) in de waterloop opgepikt als ruggengraat van de wijk. De nieuwe 
stedelijke ruimte rondom het gebouw wordt enerzijds bepaald door een intiem 
plein waar alle straten van het stadsdeel op uitkomen, en anderzijds door de kade 
als een groene oase die aansluit op de bruggen en het uitkijkplatform aan de 
ingang van de bibliotheek. De gevel is voorzien van panoramische balkons. De 
schaduwwerking die daarbij ontstaat, zorgt voor een optische verkleining van 
het volume. Aan de waterkant zorgt een brede hoek in het gevelvlak voor een 
monumentale verschijning en voor extra lichtreflectie.

RCR Aranda Pigem Vilalta arquitectes / Coussée & Goris 



138 139

18
01

18
01

Schmidt Hammer Lassen ontwerpt een sculpturaal gebouw dat niet alleen onder
dak biedt aan kennis en cultuur, maar ook toevallige ontdekkingen en speelse 
interactie stimuleert. Thematische agora’s, elk met een specifieke zicht relatie tot 
de stad, verspreiden de bezoekers doorheen het gebouw. Elke verdieping wordt 
flexibel ingedeeld en mengt diverse functies. Los meubilair bakent ruimtes af in 
een orthogonaal grid van kolommen. Stille studieplekken worden gemarkeerd door 
middel van licht en kleur. De expressieve openingen in de gevel bevorderen ten 
slotte het contact met de omgeving.

De nieuwe bibliotheek en het centrum voor nieuwe media dragen bij tot de 
rijkdom van het stedelijk weefsel. De grillige vorm van het complex bootst een 
traditioneel bouwblok na en houdt rekening met de bouwhoogtes van de buurt. 
Rondom het gebouw ontstaat een netwerk van stegen en pleintjes dat aansluit op 
het authentieke stadsweefsel. Een aanplanting van bomen bevordert de intieme 
sfeer op de pleintjes en vormt een buffer naar de naburige woningen. Ook ontstaat 
een wandeling over de kade met een gevarieerd uitzicht en met opstap plaatsen 
voor eventueel bootverkeer. De inzet is de creatie van een buurt die ook buiten 
de openingstijden van de nieuwe bibliotheek en het centrum voor nieuwe media 
bruist van het leven.

Schmidt Hammer Lassen

UNStudio brengen de nieuwe bibliotheek en het centrum voor nieuwe media 
onder in een waaiervormig gebouw dat de hele projectzone inneemt. Het gebouw 
is georganiseerd rondom agora’s, die de diverse themabibliotheken, workshop en  
studieruimten met elkaar verbinden. Elke themabibliotheek heeft een eigen agora 
als toegang. De verdiepingen presenteren een open kennisomgeving zonder 
structurele hindernissen. Binnen een kolomvrije configuratie kan het gebouw 
eenvoudigweg evolueren volgens de verwachtingen van de gebruikers en nieuwe 
ontwikkelingen in de media. De uitnodigende ruimtelijkheid biedt een basis om de 
gebruikers te verrassen en te prikkelen. 

Het gebouw manifesteert zich als een nieuw knooppunt in de stedelijke omge
ving.  Vanuit diverse aanknopingspunten en tangenten ontwikkelen de ontwerpers 
een maximale bouwenveloppe. De vorm wordt verder verfijnd in functie van 
toegangen, pleinfuncties en perspectieven. De verschillende lagen van het  ge
bouw worden trapsgewijs afgebouwd om aan te sluiten op de bouwhoogte van 
de naburige panden. De horizontale geleding van het gebouw minimaliseert de 
impact op de skyline en de schaduwwerking in de buurt. De grote voetafdruk 
wordt gecompenseerd door de aanleg van groendaken. De hoekpunten van het 
gebouw worden opgetild om de kade te activeren als wandelgebied.

UNStudio
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Toyo Ito ontwerpt een grote ‘markthal’ van vier verdiepingen, die de hele project
zone in beslag neemt. Elke verdieping bestaat uit een aaneen schakeling van 
identieke structurele eenheden die samen één grote, open ruimte vormen. Elke 
eenheid biedt een platform voor een ander medium onder een zes of achthoekige 
koepel. Diverse zones worden afgebakend door los meubilair en eventuele glazen 
tussenwanden. De aaneenschakeling van zones ademt een sfeer van intellectuele 
en fysieke openheid en stimuleert de uitwisseling van kennis. 

De nieuwe bibliotheek en het centrum voor nieuwe media vormen behalve een 
gebouw vooral een stedelijk forum. De markthal wordt de plaats waar mensen 
verzamelen voor ontmoeting en participatie. De diverse interacties tussen mensen 
zijn in één oogopslag te overzien. Aan de voetgangersbrug naar het openbaar 
vervoersknooppunt op het Zuid komt een voorplein. Een tweede voetgangersbrug 
verbindt het nieuwe forum met het oude stadscentrum. Het Wintercircus wordt 
opengebroken en slaat een brug naar de universiteitsbuurt.

Toyo Ito

Manuel Aires Mateus en Stéphane Beel dopen de nieuwe bibliotheek en het 
centrum voor nieuwe media om tot Kunst en Cultuurcentrum en geven het een 
helder en eenduidig volume, dat nauwgezet de historische contouren van de site 
volgt. De bezoeker bereikt via een hellend vlak een grote agora als hart van het 
gebouw. Van hier uit kan hij via twee kruisende trappen in één stuk doorlopen 
tot op de bovenste verdieping. Rondom deze centrale ruimte tekenen zich vier 
kwadranten af, die onderling verschillen door lichtinval en doorzichten, zowel naar 
het gebouw zelf, als naar de stedelijke omgeving.

Het nieuwe kunst en cultuurcentrum wordt door verschillende bruggen met de 
stedelijke omgeving verbonden. De toegang tot het gebouw ligt in het  ver lengde 
van de Kuiperskaai en is gekoppeld aan een verhoogd plein. De kade wordt hier
voor opgetrokken tot 11 meter boven het straatniveau. Conform het histo rische, 
oorspronkelijke stratenplan kraagt het gebouw uit over het water. De gevels  spelen 
in op de omgeving door insnijdingen ter hoogte van straten en gesloten   delen ter 
hoogte van private woningen. Het geveloppervlak is op bepaalde plaatsen  licht
doorlatend, waardoor het gebouw ’s nachts een lichte gloed uitstraalt.

Aires Mateus / Stéphane Beel Architects
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Opdracht
Aan het Droogdokkeneiland in Antwerpen moet de 
waterkering worden verhoogd. Ook de historische kaai
muur moet gestabiliseerd worden tot het peil dat werd 
vastgelegd in het Sigmaplan. De infrastructuurwerken 
worden aangewend om het onderbenutte gebied om te 
vormen tot het grootste publieke park van Antwerpen. 
Het Masterplan Scheldekaaien beschrijft drie sferen die 
inspelen op het omliggende cultuur en natuurlandschap: 
een getijdenoever schept ruimte voor een contemplatieve 
beleving, een evenemententerrein ademt een grootstedelijk 
gevoel en de actieve haveninfrastructuur biedt kansen op 
culturele ontdekking. 
 De opdrachtgever vraagt behalve een schetsontwerp 
voor de inrichting van het Droogdokkenpark ook een visie 
over het Droogdokkeneiland als geheel. Het eiland vormt 
de meest noordelijke punt van het ontwikkelingsgebied 
Scheldekaaien. De ontsluiting van het park gebeurt via de 
verkeersas RijnkaaiOosterweelsteenwegSiberiastraat. 
Openbaar vervoer is geen optie. In de toekomst is een 
tramhalte voorzien ter hoogte van het Havenhuis aan de 
overzijde van het Kattendijkdok.

Opdrachtgever 
Waterwegen en Zeekanaal NV
en Stad Antwerpen
Locatie
Gebied tussen Royerssluis, 
Kattendijksluis en Droogdokken
Budget
15.000.000 €
Ontwerpteams
•	Van Belle & Medina
 (gegund project)
•	CLUSTER 
•	Palmbout Urban Landscapes /
 Satrian Beheer
•	 Import.Export Architecture /  
 Juurlink + Geluk
•	H+N+S / BRUT
Status
ontwerpfase

Droogdokkenpark Antwerpen

Voorstellen voor een
groenblauwe koppeling

•	detail	IV

Van Belle & Medina stellen voor het Droogdokkenpark een reeks morfologische 
interventies voor die inspelen op de historische en landschappelijke gelaagd heid 
van de plek. De belvedère vormt een ontmoetingsplek met uitzicht over stad en 
haven, waarvan de geometrische vorm is geïnspireerd door de historische stads
omwalling. Een glooiend park overbrugt het hoogteverschil tussen de waterkering 
en het bestaande maaiveld. Het netwerk van routes maakt een ontdekkingstocht 
mogelijk met verrassende perspectieven op natuurelementen en restanten van 
industriële activiteit. Een aantal verspreide paviljoenen functioneert als schuil
plaats en sanitaire voorziening. 

De inbedding van de verhoogde dijk in het park maakt het mogelijk om de 
natuur  lijke oever te behouden. Een pier sluit met een wijde boog het slikken en 
schorren gebied af ter hoogte van de noordelijke Royerssluis. Op deze plaats biedt 
een intieme tuin mogelijkheden voor educatieve programma’s, gecombineerd 
met een restaurant in het sluiswachtershuis. Het centrale evenementenplein is 
een verhoogd grasveld tussen het park en de droogdokkensite. De recreatie
zone wordt ingericht in havenloodsen, sluiswachtershuizen en nieuwe, multi
functionele complexen. Het Droogdokkenplein vormt de zuidelijke toegang tot 
deze recreatiezone en is het verbindingspunt met de stad.

Van Belle & Medina
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Het Droogdokkeneiland wordt door CLUSTER opgedeeld in drie zones: het getijden
park, de groene boulevard en de droogdokken. Het getijdenpark wordt opgebouwd 
vanuit een raster van dijken, keermuren en damwanden. Het raam werk kent zijn 
hoogste punt midden op het eiland en zakt geleidelijk af naar de oever van de 
Schelde. De verschillende velden krijgen een diverse invulling, zoals slikken en 
schorren, aquacultuur, zilte landbouw, mosselteelt, een boomgaard, grasveld, 
voetbalveld enzovoort. Het raamwerk van dijken, keermuren en dam wanden is  
de drager van paden, tribunes, paviljoenen en nutsvoorzieningen. Op strategi
sche plaatsen vormen velden een verhoogd plein met uitzicht over de stad en  
het natuurlandschap.

De groene boulevard doorkruist het eiland van de noordelijke Royerssluis naar 
de zuidelijke Kattendijksluis met een hoogstammige aanplanting. Op de grens 
van het getijdenpark en de boulevard bereikt het stelsel van dijken, keermuren 
en damwanden zijn hoogste punt. Het niveauverschil wordt benut om in de dijk 
een gebouwencomplex te voorzien met horeca en activiteiten die direct toe
gan kelijk zijn vanop de boulevard. De droogdokken en bijbehorende industriële 
complexen worden integraal behouden. De bestaande pier maakt plaats voor  
het getijdenpark.

CLUSTER

Het ontwerp van Palmbout voor het Droogdokkenpark plaatst een nieuwe dijk 
centraal op het eiland. De dijk schermt een groen parkveld af dat dienstdoet 
als evenemententerrein. Een aantal wandelroutes loopt door het park en kruist 
elkaar centraal op het eiland. De groene dijk functioneert als waterkering en biedt 
plaats aan allerhande activiteiten zoals horeca, handel en sanitair, die aan sluiten 
op de droogdokken. De droogdokken worden ingevuld met diverse attracties, 
zoals een zwembad, een openluchtmuseum, een ankerplaats voor woon boten, 
enzovoort. Door de nieuwe waterkering terug te trekken ontstaat buitendijks een 
getijdenlandschap waar de oude waterkering doorheen loopt als avontuurlijk 
wandelpad dicht bij de Scheldeoever. De twee sluiscomplexen krijgen de nadruk
kelijke functie van uitkijkpunt met een tuin en palingrestaurant.

Palmbout Urban Landscapes / Satrian Beheer
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Import.Export Architecture en Juurlink+Geluk maken van het Droogdokkenpark 
een getijden landschap door de oude dijk enerzijds te verhogen, maar tegelijker
tijd te voorzien van gecontroleerde openingen. In het getijdenpark worden 
eilanden aangelegd, voorzien van gemeenschappelijke voorzieningen of verblijfs
mogelijkheden. De eilanden worden gescheiden door ondiepe grachten en ver
bonden met een net werk van paden dat los van de getijden begaanbaar blijft. 
Kleinschalige elementen zoals banken, vlonders en boeien, worden als drijfhout 
over het gebied verspreid. Buitendijks wordt een ruig rietlandschap aangelegd 
en worden cabines voorzien die functioneren als avontuurlijke uitkijkpost en 
ankerplaats voor watertaxi’s. 

Het Droogdokkeneiland wordt verdeeld in programmatische zones. In Noord
Zuidrichting wordt een zone afgebakend die aansluit bij de haven, een zone die 
aansluit bij de stad en een tussenliggende zone. In OostWestrichting ontstaat 
een ruige buitendijkse zone, een rustige binnendijkse zone en de versteende 
zone van de droogdokken. Per zone wordt een gedifferentieerd programma met 
bijpassende identiteit bepaald – dat bovendien kan variëren naargelang van het 
moment van de dag en het seizoen. Het resultaat is dat één en dezelfde activiteit – 
bijvoorbeeld wandelen – een veelheid aan ervaringen met zich meebrengt.

Import.Export Architecture / Juurlink + Geluk

H+N+S en BRUT plaatsen de nieuwe waterkering centraal op het project gebied, 
waardoor het slikken en schorrengebied wordt vergroot en omgevormd tot 
een ruimte voor beleving en ontdekking. De oude waterkering wordt behouden 
als een wandelpad dat afhankelijk van het getij toegankelijk is. Op bepaalde 
plaatsen wordt de oude waterkering doorgeknipt, waardoor in het getijdenpark 
drie eilanden ontstaan. De nieuwe keermuur wordt uitgevoerd als een groene 
dijk met lichte hellingen en boomaanplanting, waardoor het park bruikbaar is 
voor evenementen. Aan de droogdokken loopt het park met een sterke helling 
af naar het straatniveau. De Royerssluis en Kattendijksluis worden door het lage 
getijdenlandschap geaccentueerd als belvedères.

De dijk vormt het verbindende element tussen het getijdenlandschap en de 
droogdokken, die worden opgeladen met een nog onbepaald watergebonden 
programma. Hoge steigers doorkruisen het projectgebied dwars en verbinden de 
Scheldeoever met de droogdokken. De sluiscomplexen functioneren als portalen 
tot het park. Om deze functie te onderstrepen, wordt op beide sluizen een bos 
van platanen aangeplant. Ook worden de functies die met de auto bereikbaar 
moeten zijn hier geconcentreerd, zoals infopunten, horeca en dergelijke meer. De 
industriële infrastructuur wordt enkel bewaard rond de Droogdokken. 

H+N+S / BRUT
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Opdracht
Het Koninklijk Atheneum van Koekelberg heeft nood aan 
vernieuwing. Naast de bouwfysische veroudering en het 
gebrek aan capaciteit, strookt het bestaande gebouw niet 
langer met de visie op pedagogie en management van de 
school. Het nieuwe schoolgebouw moet ondersteuning 
bieden bij de cognitieve vorming in een breed affectief, 
sociaal en cultureel kader. Studie en zelfstudie gebeuren in 
leeftijdsgroepen die elk een eigen sfeer vragen binnen het 
grotere sociale geheel. De groene omgeving van de school 
functioneert daarbij als een park in de multiculturele stad 
en zorgt voor interactie met de buurtbewoners. 
 Het ontwerp moet een oplossing bieden voor de vraag van 
de basisschool en secundaire school naar een eigen plek 
in het gebouw en op de campus. Tegelijk moet het ontwerp 
een maximale synergie mogelijk maken tussen beide 
scholen, met name op het vlak van gemeenschappelijk 
ruimtegebruik. Ook moet een scenario worden ontwikkeld 
voor de eventuele bouw van een multifunctionele sport
infrastructuur, die buiten de schooltijden toegankelijk moet 
zijn voor lokale verenigingen. Het ontwerp moet rekening 
houden met de ongelijke dynamiek in de planning van de 
school en de sportinfrastructuur.

Locatie
Kasteellaan / Klein Berchemstraat / 
Basilieklaan, Koekelberg
Opdrachtgever 
Scholen van Morgen NV: AG Real 
Estate COPiD
Budget
19.000.000 € 
Ontwerpteams
•	Bogdan Van Broeck
 (gegund project)
•	WIT
•	Hertzberger / Bossuyt
Status
bouwaanvraag

Koninklijk Atheneum Koekelberg

Ontwerpen voor de modernisering
van een scholencampus

•	XIV	G17

Bogdan Van Broeck stelt een renovatie van het Koninklijk Atheneum Koekelberg 
voor die aansluit op het modernistische grondplan van het bestaande gebouwen
complex. De inzet is een heroriëntatie van dit grondplan volgens een dubbele 
noordzuidas. De centrale speelplaats wordt heringericht als een rustgevend 
groen daklandschap met daaronder een polyvalente zaal en cafetaria. Resultaat 
is een grondplan dat twee heldere kruisvormen vertoont met een openplooiend 
groen centrum. Onder en rond de centrale tuin worden de gemeenschappelijke 
voorzieningen georganiseerd, zoals de sporthal. De speelplaatsen worden per 
leeftijdsgroep verspreid aan de buitenzijde van het gebouwencomplex. 

De nieuwe toegangen maken het mogelijk om binnen een groene perimeter een 
open campus aan te leggen. De gelijkvloerse verdiepingen van de gebouwen
vleugels worden deels opengemaakt om dit groene landschap te laten doorlopen. 
De visuele en functionele verbindingen zorgen voor samenhang tussen delen van 
de campus die vroeger gescheiden werden door gebouwen.

Bogdan Van Broeck
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De sloop van het Koninklijk Atheneum Koekelberg is volgens de architecten van 
WIT ecologisch en economisch onverantwoord. Niet alleen de structuur en fun
dering kunnen nog van dienst zijn, ook architecturaal zijn de bestaande gebouwen 
bruikbaar in de ambitie om een leesbare doorstroomcampus uit te bouwen. Zo 
zijn de bestaande klaslokalen optimaal georiënteerd op het oosten of op het  zuiden  
en is hun breedte groter dan de diepte. Ook de gangen zijn ruim en voldoende 
verlicht aangezien ze slechts aan één zijde een klassenrij bedienen. Lichtinval, 
uitzicht, ventilatie, uitbreidbaarheid en flexibiliteit zijn hierdoor alvast een gege
ven. Het ontwerp optimaliseert de bestaande structuur door de circulatieruimte 
op te  laden met nuttige programma’s en bijzondere vormen: een turnzaal, ateliers, 
graad klassen, onthaal en administratie. De gevels, technieken en aankleding 
 krijgen een grondige opknapbeurt.

Het bestaande schoolcomplex speelt ook op een waardevolle manier in op de 
grote hoogteverschillen in het terrein. De nieuwe gebouwen krijgen een plaats 
binnen de bestaande compositie en vullen ze aan tot aan de rand van de school
campus. Hierdoor wordt de huidige, amorfe restruimte op het terrein omgevormd 
tot een dambord van glasheldere buitenruimtes, en wordt het autisme van de 
scholencampus doorbroken om een directe en diverse relatie aan te gaan met 
de buurt. De nieuwe sporthal, de kleuterklassen, de administratieve vleugel voor 
het secundair, het kinderdagverblijf en de parking en fietsenstallingen zijn recht
streeks toegankelijk vanaf de straat. Door de afwisseling van een groene en 
gebouwde rand wordt het terrein van het Koninklijk Atheneum Koekelberg beter 
geïntegreerd in het stedelijk weefsel. 

WIT

Hertzberger en Bossuyt stellen voor om het volledige gebouwencomplex af te 
breken, op basis van een negatieve kostenbatenanalyse voor de renovatie van 
de verouderde infrastructuur. De afbraak biedt ook de kans om af te stappen van 
de verouderde typologie van een school als een functionele eenheid met lange 
gangen en altijd eendere klaslokalen. In het nieuwe ontwerp worden gangen ver
vangen door een doorlopende gemeenschappelijke ruimte waar uitnodigende 
plekken worden afgebakend door muurtjes, afscheidingen, trappenpartijen, ver
hogingen en/of verdiepingen. De school wordt opgevat als een conglomeraat van 
aandachtzones met gevarieerde intensiteit en capaciteit. In dit open conti nu üm 
kunnen leerlingen het doen en laten van anderen meemaken en mee beleven. Een 
overdekt atrium vormt het hart van het schoolgebouw.

De campus van het Koninklijk Atheneum Koekelberg wordt gereorganiseerd 
door een brede verhoogde straat die de campus van oost naar west doorkruist 
en dienstdoet als een langgerekt schoolplein. Aan de uiteinden van deze straat 
worden parkeerplaatsen en fietsenbergingen voorzien. De verschillende gebou
wen worden geschikt op en langs de straat. De aparte gebouwen van de basis 
en de secundaire school worden met elkaar verbonden over en onder de straat 
door. De speelplaatsen liggen aan de buitenranden van de campus. De sporthal 
staat autonoom aan de straat en maakt gebruik van het open groengebied. Op 
verschillende plaatsen worden groene amfitheaters voorzien. Ook het kinder
dagverblijf staat op zich aan de oostelijke punt van de campus en sluit aan op  
de parking.

Hertzberger / Bossuyt
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Opdracht
De school voor technisch, beroeps en kunstonderwijs 
De Wijnpers beschikt over een omvangrijke site aan 
de Mechelsevest in Leuven. Het gebouw dat vandaag 
onderdak biedt aan de eerste graad, gelegen aan de 
straatzijde, is dringend aan vervanging toe. De nieuwbouw 
moet voorzien in zowel lokalen voor algemene vorming 
als vakonderwijs (onder andere tuinbouw) en plastische 
opvoeding. Ook het centrum voor volwassenenonderwijs  
De Nobel wordt ondergebracht in het nieuwe school
gebouw. Met het oog hierop moet het gebouw ook buiten 
de school uren gemakkelijk toegankelijk zijn. De nieuwbouw 
moet ten slotte ook voorzien in een sporthal die gebruikt 
kan worden door de hele scholengemeenschap.
 De nieuwbouw voor de eerste graad zal min of meer 
op dezelfde plaats komen als het bestaande gebouw 
Walraevens. De opdrachtgever wil graag alle bebouwing 
concentreren om de vershillende activiteiten beter met 
elkaar te integreren en de campus zo open mogelijk te 
houden. De projectzone wordt iets ruimer afgebakend zodat 
een relatie kan worden gelegd met de andere gebouwen 
én met de identiteit van de scholencampus. De nieuwbouw 
moet immers de provinciale school zichtbaar maken naar 
de vesten en de ring rond Leuven. 

Opdrachtgever
Provincie VlaamsBrabant
Locatie
Mechelsevest 72, 3000 Leuven
Budget
4.700.000 €
Ontwerpteams
•	Office KGDVS / Util
 (gegund project)
•	URA
•	Henley Halebrown Rorisson
•	MDMA
Status
in uitvoering

School De Wijnpers Leuven

Ontwerpen voor de modernisering
van een scholencampus

•	XV	G21

Office KGVDS stelt een compact volume voor met vier bovengrondse en twee 
ondergrondse bouwlagen. De toegang gebeurt via een verhoogde speelplaats 
die aansluit op de foyer en lerarenkamer. De verdiepingen worden alle op een 
gelijkaardige manier ingedeeld. Aan de oostkant bevindt zich een schakeling van 
vier tot zes lokalen, per verdieping opgedeeld in lokalen voor theorie, praktijk 
en volwassenenonderwijs en bediend vanuit een lange, centrale gang. Aan de 
westkant wordt de verticale circulatie georganiseerd met drie door lopende 
trappartijen, en daartussen allerhande extra ruimtes zoals spreek kamers, kleed
kamers, een bezemlokaal en een timeout lokaal. De sporthal bevindt zich onder 
de verhoogde speelplaats.

Het nieuwe schoolgebouw wordt evenwijdig geplaatst met de structuur van 
de tuinen. Hierdoor ontstaat aan de Mechelsevest een driehoekig pleintje dat de 
voor bij ganger een blik gunt op de campus, en waaraan de nieuwe, verhoogde 
speel plaats zich presenteert als een voorplein voor de bestaande gebouwen. Een 
uitsparing in het schoolgebouw biedt vanaf de speelplaats een doorzicht naar de 
skyline van Leuven. Een bijkomende ingang in de zuidgevel maakt de school ook 
buiten de school uren bruikbaar voor volwassenenonderwijs of sportactiviteiten. 

Office KGDVS / Util
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URA stelt een nieuw schoolgebouw voor dat vier bovengrondse en één onder
grondse bouwlaag telt. De klaslokalen worden verdeeld over de drie bovenste 
bouwlagen, en telkens serieel geschakeld langs een gang aan de straatkant. De 
verticale circulatie gebeurt langs één opklimmende trappartij, die de drie bouw
lagen met klaslokalen verbindt. Het gelijkvloers bevat een polyvalente foyer die 
aansluit op de lerarenkamer, de traphal en een doorgang naar de speelplaats. Die 
speelplaats is verhoogd en geeft uit op een belvedère, die ook toegankelijk is via 
hellingbanen aan weerszijden van het gebouw. Onder de speelplaats bevinden 
zich de kleedkamers, technische lokalen, vaklokalen en een open fietsenberging. 

Het schoolgebouw staat tegen de Mechelsevest aan om de campus zo vrij 
mogelijk te laten en af te schermen van het verkeerslawaai. Aan de campuszijde 
opent het volume zich naar de achterliggende tuinen. De speelplaats en de dak
tuin boven de sporthal vormen samen een voorplein aan de school. Vanaf de 
belvedère krijgen scholieren en leraar een overzicht over de campus en een 
uitzicht op de skyline van Leuven. De belvedère verbindt de speelplaats met de 
activiteiten in de tuinen en sluit aan op een pad, dat de verschillende gebouwen op 
de scholencampus met elkaar verbindt. Hiermee ontstaat een tweede toe gangs
circuit aan de achterzijde van de gebouwen, dat nuttig is voor buiten schoolse 
activiteiten.

URA

Het industrieel aandoende ontwerp van Henley Halebrown Rorisson bestaat uit 
een trapeziumvormige onderbouw met twee bouwlagen bovenop. De onder bouw 
biedt ruimte voor een foyer en werkplaatsen die in verbinding staan met de speel
plaats. Lokalen met een grote oppervlakte worden voorzien op een tussen niveau. 
In de twee bovenste bouwlagen worden de klaslokaken voor algemene vorming 
serieel geschakeld. De gang situeert zich aan de oostgevel en kijkt uit over de 
campus. De lift wordt ondergebracht in een apart volume dat daglicht binnentrekt 
in de traphal. 

Het nieuwe schoolgebouw wordt op de huidige speelplaats voorzien en staat 
los van de nieuwe sporthal. Het bestaande schoolgebouw kan dus blijven functio
neren tijdens de werf voor de nieuwbouw. Wanneer de nieuwbouw eenmaal 
is gerealiseerd, kan het bestaande gebouw plaatsmaken voor de sporthal. De 
volumes van het schoolgebouw en de sporthal hebben een verschillende lengte, 
waardoor de ingang van de school duidelijk zichtbaar is vanaf de straat. Beide 
volumes worden met elkaar verbonden door middel van enkele gedeelde dienst
ruimten en een gezamenlijk gebruik van foyer en kleedkamers. 

Henley Halebrown Rorisson
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Martine De Maeseneer ontwerpt een Lvormig complex op de plaats van het 
bestaande gebouw. Een strakke vormgeving aan de straatzijde wordt gecom bi
neerd met speelse elementen aan de speelplaats, die zich in de oksel van het 
gebouw, bovenop de sporthal bevindt. De speelplaats functioneert als ingang voor 
de school en is toegankelijk via de opengewerkte zijgevel. De sporthal is vanaf 
de straat rechtstreeks toegankelijk via een onderdoorgang. De raamverdeling 
varieert tussen horizontaal voor de klaslokalen en verticaal voor technische 
ruimtes zoals sanitair en gangen. 

De zijvleugel van het schoolgebouw plooit zich naar buiten en schermt de 
campus af van het drukke verkeer op de ringweg. Tegelijk wordt de openheid van 
de campus benadrukt met een breed uitzicht over de stad. Meerdere doorzichten 
geven het gebouwencomplex een zekere transparantie. Zo kan de voorbijganger 
bijvoorbeeld doorheen de polyvalente zaal een blik werpen op de achterliggende 
speelplaats. Aan de tuinzijde bieden uitkragende luifels een afdak voor volières en 
een fietsenstelplaats. 

MDMA
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Het nieuwe schoolgebouw van Office KGDVS met uitzicht op het centrum van Leuven, 2013.
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Opdracht
De Belgische staatshervorming brengt een modernisatie 
van de provinciebesturen met zich mee. De provincie 
functioneert vandaag als een bemiddelend beleidsniveau 
dat coördinerend optreedt en een vrije rol vervult binnen 
innovatieve projecten. Het bestaande Provinciehuis 
van Antwerpen, met zijn statige aanwezigheid en hoge 
drempels, past niet langer binnen deze visie. Een nieuw 
Provinciehuis moet vormgeven aan de actuele betekenis 
van het provinciebestuur, en inspelen op zijn onzekere 
toekomst door ook rekening te houden met een eventuele 
onderverhuur van het gebouw.
 Het ontwerp voor een nieuw Provinciehuis moet de 
beschik bare ruimte op de site ook reorganiseren.  
De provincie krijgt voor het eerst beschikking over het 
hele gebouw. Regionale en federale overheidsdiensten 
zullen verhuizen naar andere locaties en provinciale 
buitendiensten worden gecentraliseerd. De uitbreiding 
van kantooroppervlakte gaat gepaard met een kwalitatieve 
opwaardering. Het nieuwe Provinciehuis moet een relatie 
aangaan met de omgeving en dus ook met het publiek.  
De bestaande infrastructuur voldoet ook niet meer aan de 
bouwtechnische eisen. De afbraak van het torengebouw en 
de renovatie van de voorbouw dringen zich op.

Opdrachtgever
Provincie Antwerpen
Locatie
Koningin Elisabethlei 22, 
Antwerpen
Budget
73.000.000 €
Ontwerpteams
•	Xaveer	De	Geyter	Architects
 (gegund project)
•	T.O.P. office / 1:1 Architecture /  
 Arup
•	SOIL
•	AWG Architecten
•	Miralles Tagliabue
Status
ontwerpfase

provinciehuis Antwerpen

Ontwerpen voor een bestuurlijke 
vernieuwing

•	detail	IV

Het	ontwerp	van	Xaveer	De	Geyter	borduurt	verder	op	de	voorbouw	van	het	be
staande Provinciehuis. De vorm van de voorbouw wordt geroteerd en ge ko pi eerd 
in de hoogte. Hiermee ontstaat een gebouwenveloppe met compacte voet  afdruk 
en mogelijkheden voor een efficiënte organisatie. Het resultaat is een gewron
gen sculpturale toren van ongeveer 60 meter hoog, met een kruisvormig grond
vlak. Op het maaiveld breekt het torenvolume de voorgevel van het oude gebouw 
open en krijgt het gebouw een voordeur aan de Koningin Elisabethlei. Het nieuwe 
Provincie huis telt vijftien bovengrondse verdiepingen met een vrije indeling rond 
twee stijve kernen.

De driehoekige ramen vloeien voort uit de draagstructuur en bieden het Provincie  
huis een opvallende verschijning in de stad. De plint van het gebouw krijgt een 
glazen huid die de continuïteit van het park benadrukt. De parking wordt volledig 
ondergronds gebracht met enkele patio’s die uitgeven in het park. De tuin rondom 
het Provinciehuis vormt samen met het Harmoniepark aan de overkant van de 
straat en de omliggende tuinen van het bouwblok een grote, groene, open ruimte 
in het centrum van Antwerpen.

Xaveer	De	Geyter	Architects
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Het voorstel van T.O.P. office en 1:1 Architecture behelst twee gebouwen. Het 
eerste gebouw is een groot vierkantig tuinpaviljoen van 73 meter breed en 11 
meter hoog. Het bevat in de half ingegraven sokkel het archief en de parking, op 
het transparante gelijkvloers alle publieke en sociale functies en op de eerste 
verdieping de kantoren voor de provincieraad. Te midden van de bestuurskamers 
wordt een cirkelvormige beeldentuin ingericht. Het tweede gebouw is een 
kantoor schijf op pilotis. Over zes open kantoorverdiepingen worden de admini
stratieve diensten geschikt volgens een dwingend architectonisch arrangement 
van werkplekken en situaties. Beide volumes worden onderling verbonden door 
een koker met een plastische uitwerking van het logo van de provincie. 

Het nieuwe, lage paviljoen staat centraal op de site en neemt de bestaande 
voorbouw in zich op. De kantoorschijf wordt geplaatst op de rooilijn van de 
herenhuizen aan de Koningin Elisabethlei. Het gebouw neemt hierdoor een actieve 
rol op in de stedelijke ruimte. De rest van het terrein wordt aangelegd als een open 
park tussen de Koningin Elisabethlei en de Harmoniestraat met vrije circulatie
mogelijkheden voor voetgangers en fietsers.

T.O.P. office / 1:1 Architecture / Arup

Het voorstel van SOIL gaat uit van een volledige afbraak van het bestaande 
gebouw. Het voorgebouw vormt immers een obstakel op de zichtas van de site 
en refereert teveel aan de oude, bureaucratische logica. Enkel de parking en de 
historisch waarde volle interieurs worden gerecupereerd. Het nieuwe Provincie
huis grijpt terug naar de modernistische typologie van de hoogbouw met plint. 
Beide onderdelen krijgen een fluïde vorm die zich aanpast aan de omgeving en/of 
de functie. De hoogbouw reikt 11 verdiepingen hoog en plooit zich naar de schaal 
van de Koningin Elisabethlei en de Harmoniestraat. De variërende lengte van 
de kantoorvloeren zorgt voor diversiteit. De laagbouw wordt gevormd door een 
vloeiende lijn rond het auditorium, de beleids kamers en het restaurant. 

Het nieuwe Provinciehuis wordt aan de noordzijde van de bouwlocatie ge plaatst 
en dringt vanaf de Koningin Elisabethlei het park in. Het gebouw vormt een heldere 
afscheiding tussen de doorwaadbare publieke voortuin en de intieme achtertuin 
voor personeel. Het slanke, monumentale en transparante volume zorgt voor een 
herkenbare aanwezigheid in het stedelijk gebeuren. De represen tatieve functie 
van de hoogbouw staat in contrast met de huiselijkheid van de laagbouw. De 
toegang ligt in een binnenhof die ontstaat in de oksel van de twee lobben voor  
het audi torium en de beleidskamers. VIP’s krijgen een rechtstreekse toegang 
onder de beleidskamers. Het restaurant schikt zich met een vloeiende beweging in  
de achtertuin.

SOIL
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AWG Architecten ontwerpt een complex van maximum 5 bouwlagen dat zich 
uitspreidt over de beschikbare site. De ingang van het complex bevindt zich 
aan de zuidkant van de Koningin Elisabethlei en geeft uit op een atrium achter 
een nieuwbouwvleugel aan de straat. In het atrium wordt de samenhang van 
het gebouwencomplex leesbaar voor de bezoeker. De circulatiestromen naar 
de verschillende functies in het gebouw vertrekken van hier uit. De bestaande 
voorbouw wordt gerecupereerd en gestript. Op die manier wordt het verouderde 
interieur benut als stijlvol decor voor publieke gelegenheden. De administratieve 
diensten worden ondergebracht in twee volumes die diagonaal over de locatie 
worden geplaatst. 

Het ontwerp interageert met de randen van het projectgebied en herstelt het 
bouwblok. De volumes aan de Koningin Elisabethlei en de Harmoniestraat vormen 
een eigentijdse invulling binnen de bestaande rijwoningen. De diagonale positie 
van de volumes op het binnenterrein geeft structuur aan de locatie. Hierdoor 
ontstaat een beschermend en genereus binnenterrein waar openbare en private 
zones duidelijk zijn afgebakend. Op de hoek van het terrein aan de Koningin 
Elisabethlei trekt het gebouw zich wat terug, waardoor een plein ontstaat. Het is 
de logische toegangszone van het Provinciehuis, het startpunt van een wandeling 
door het bouwblok en het verbindingselement naar het Albertpark aan de overkant 
van de straat. 

AWG Architecten

In het hart van de site plaatsen Enric Miralles en Benedetta Tagliabue een 
gebouwencomplex dat is opgebouwd uit lineaire volumes, parallel aan de voor
bouw van het bestaande Provinciehuis. Diverse wandelassen, evenals de ver
trekken van de gouverneur, doorkruisen deze volumes. Het resultaat is een fijn
korrelige structuur waarvan de tussenruimtes op de begane grond dienstdoen 
als een open zone voor ontmoeting en publieke activiteiten. De administratieve 
functies bevinden zich op de verdiepingen. Het complex krijgt samenhang door 
een voorzetgevel die als een ruime, organische enveloppe alle gebouwen omarmt. 
De opvallende dakstructuur stijgt ter hoogte van de ingang hoog boven het 
gebouw uit. Hier worden de vlaggen van alle Antwerpse gemeenten op de blinde 
gevel afgebeeld.

De binnenkant van het bouwblok wordt uitgewerkt als een park waarin het 
 publiek deelneemt aan het provinciaal bestuur. Twee dwarse wandelpaden door
kruisen het park en vormen de dragers van het gebouwencomplex. Een mean
derende padenstructuur strekt zich vervolgens uit over het hele terrein. Het 
gelijkvloers van het gebouw sluit aan op het park en bevat het restaurant, tentoon
stellingsruimtes en dergelijke meer. 

Miralles Tagliabue
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Opdracht
Huis Perrekes is een verzorgingstehuis voor personen 
met dementie. De ontwerpopgave betreft de uitbreiding 
van de bestaande faciliteiten tot een woonzorgcontinuüm, 
bestaande uit een nieuw woonzorghuis, een zorgpension, 
kinderdagopvang, een complex met assistentiewoningen en 
bijbehorende tuinen. Huis Perrekes gaat uit van kleinschalig 
genormaliseerd wonen. De faciliteiten moeten zich dus 
manifesteren als normale huizen in het dorpsweefsel. 
Met het oog hierop worden er aparte entiteiten gevraagd 
voor de verschillende zorgfuncties. De woningen moeten 
zoveel mogelijk horizontaal georganiseerd worden en 
discontinuïteit in materiaalgebruik wordt best vermeden.
 De nieuwe woningen moeten opgenomen worden in een 
parkachtige omgeving, maar moeten bereikbaar zijn voor 
beperkt gemotoriseerd verkeer in functie van het transport 
van de bejaarde bewoners. Een stelsel van publieke, 
semi publieke en private tuinen moet de belevingswaarde 
van het woonzorgcentrum verhogen. De bouwlocatie is in 
eigendom van de stad Geel en Huis Perrekes. Een master
plan werd opgemaakt met een voorstel van landruil, dat 
de huidige verdeling in een voor en een achterperceel 
hertekent naar twee kavels aan de straat. Het perceel van 
de stad Geel kan zo benut worden als groenruimte tussen 
de bestaande en nieuwe gebouwen van het zorgcentrum.

Opdrachtgever
Huis Perrekes vzw
Locatie
Zammelseweg 1, Oosterlo (Geel)
Budget
4.300.000 €
Ontwerpteams
•	NU architectuuratelier
 (gegund project)
•	PT Architecten
•	Schmitz / Igodt 
•	RAUM
•	UR
Status
ontwerpfase

Huis perrekes Oosterlo

Naar een genormaliseerde
woonzorgomgeving

•	X	E23

NU schikt drie volumes rond een centrale dierenweide. Alle gebouwen zijn één 
bouwlaag hoog, behalve aan de straatzijde, waar de assistentiewoningen als een 
tweede verdieping op het kinderdagverblijf worden geplaatst. Het zorghotel en de 
polyvalente ruimte worden samengebracht in een langgerekt volume dat van de 
straat tot diep op het erf reikt. Het verzorgingshuis staat aan de achterzijde van 
het woonerf en wordt door groen afgeschermd van de omgeving. De daken van de 
volumes krijgen een opvallende vorm die refereert aan een amalgaan van kleine, 
individuele wooneenheden met de typische hellende daken. 

De schikking van de volumes wijkt af van het bestaande masterplan. De dieren
weide vormt het hart van een nieuw woonerf. De hoge, groene omheining creëert er 
een ontmoetingsplaats die dankzij perforaties in verbinding staat met de omliggende 
woningen. Rond de dierenweide is een verhard pad aangelegd dat alle huizen met 
elkaar en met de omliggende straten verbindt. Elk huis wordt afgeschermd door een 
groene buffer. Op die manier worden ook de tuinen van de bestaande gebouwen 
opgenomen in een open, maar beschermende woonomgeving.

NU architectuuratelier
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PT Architecten plaatst vier gebouwen, elk in een andere architecturale stijl, 
aan de oostelijke grens van het perceel. Het zorgpension wordt het uithangbord 
aan de straat. Het volgt min of meer de bouwlijnen en gebruikelijke volumes in 
de dorpskern. Achter het zorgpension wordt het verzorgingstehuis voorzien. De 
polyvalente ruimte wordt opgevat als een kiosk die centraal in het park staat. Aan 
de noordzijde van het perceel worden het kinderdagverblijf en de assi s ten tie
woningen gestapeld. Hierdoor wordt het perspectief van de park achtige omgeving 
afgesloten en wordt inkijk in de achtertuinen van de buren vermeden.

Het ontwerp benut de groene ruimte als knooppunt van circulatie en leven in 
het dorp. De dorpsgemeenschap levert hiermee een spontane bijdrage aan de uit
bouw van een humane zorgomgeving. Omgekeerd wordt het zorgprogramma benut 
om het gemeenschapsleven te stimuleren. De polyvalente ruimte is gemakkelijk 
toegankelijk voor de dorpsbewoners door de afzonderlijke ligging. De specifieke 
schakeling van het zorgpension en verzorgingstehuis bakent een beschermde, 
private tuin af binnen de groene parkomgeving.

PT Architecten

Het ontwerp van Schmitz / Igodt plaatst vier langwerpige gebouwen loodrecht 
op de straat. De nieuwe woningen krijgen hierdoor zowel een adres aan de zijde 
van het park als aan de straatzijde. De tussenliggende tuinstroken bemiddelen 
de relatie tussen de woningen en maken het terrein doorwaadbaar voor de 
dorpsbewoners. Enkele luifels en passerellen verbinden de vier bouwvolumes en 
maken een interne circulatie mogelijk.

De nevenschikking van woonblokken zorgt voor een logische aansluiting met de 
rijwoningen in de dorpsstraat. Het zorgcentrum is zichtbaar aanwezig en richt zich 
naar het dorpsplein aan de overkant van de straat. Elk huis krijgt alle kenmerken 
van een traditionele woning, zoals een eigen stoep, voortuin en achtertuin die 
uitgeeft op een akker. Het park zorgt voor de verweving van de nieuwe huizen met 
de bestaande huizen van het zorgcentrum en de naburige woningen. 

Schmitz / Igodt
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Het ontwerp van RAUM gaat uit van een volledige bezetting van de oostelijk 
gelegen kavel. Door middel van insnijdingen en passages worden een aantal 
woonvolumes gevormd, die met elkaar zijn verbonden zonder hun eigenheid te 
verliezen. Het zorgpension krijgt een plek aan de straat, met net daarachter het 
nieuwe verzorgingstehuis. Het kinderdagverblijf bevindt zich centraal in de be
bouwingsstrook en zorgt voor extra leven op het terrein. De assistentiewoningen 
sluiten aan bij de naburige woonwijk. De polyvalente ruimte staat als een afzon
derlijk huis tussen de rijhuizen aan de Zammelseweg. 

Het ontwerp voorziet op de westelijke kavel een aaneenschakeling van bele
vings tuinen. De tuinen worden afgezoomd door paden die ook toegankelijk zijn 
voor gemotoriseerd verkeer. De vormgeving refereert aan een braakliggend 
wei l and waar de bewoners vanuit hun huis naartoe kunnen wandelen. Aan de 
straatzijde wordt een verhard plein voorzien met zitbanken en bomen. Aan de 
achter zijde van het terrein is een parking voorzien die aansluit op het straten
patroon van de naburige wijk. 

RAUM

UR ontwerpt vier compacte gebouwen die ondanks hun variërende omvang en 
positie een duidelijke familie vormen. Het zorgpension staat aan de straatkant, 
centraal op de vrije kavel. De polyvalente ruimtes bevinden zich op het gelijk
vloers. Ze worden via de lobby verbonden met de bovengelegen hotelkamers. 
Het verzorgingstehuis telt één bouwlaag met kamers in een rondgang. De leef 
en woonkamers richten zich naar de tuin, terwijl de verzorgingsruimten in de 
gesloten kern gesitueerd worden. Ook het kinderdagverblijf bestaat uit één bouw
laag, maar ligt verzonken om de impact op de omgeving te beperken. De zes 
assistentiewoningen ten slotte, worden in een volume van twee bouwlagen achter 
op het terrein geplaatst en sluiten aan op de naburige rijwoningen. 

De gebouwen staan als stapstenen op de site. Hun onderlinge verschuiving 
 bakent diverse buitenruimten af met elk een eigen sfeer: een dierenweide, een 
moestuin, een speeltuin en twee huistuinen. Aan de straat wordt een parking 
voorzien. Ook de bestaande gebouwen van het zorgcentrum krijgen huistuinen. De 
ver schillende gebouwen en buitenruimten worden met elkaar verbonden door een 
groene padenstructuur die het hele gebied doorkruist.

UR
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Opdracht
Het nieuwe crematorium met drie ovenlijnen voor de regio 
rond Brussel wordt voorzien in een natuurgebied dat 
formeel deel uitmaakt van het bedrijventerrein Cargovil.  
In afwezigheid van een bestaande begraafplaats behoort 
de aanleg van een strooiweide, urnenveld en columbarium 
ook tot de opdracht. De crematie en asbestemming is geen 
alledaagse bezigheid. Integendeel, een crematorium is een 
bijzondere plaats die het leven opeist én tegelijk kansen biedt 
om menselijke gevoelens te uiten. Vanuit deze optiek wil 
de opdrachtgever de verschillende programmaonderdelen 
niet onttrekken aan het oog van de nabe staan den.
 Het ontwerp voor het crematorium en de bijbehorende 
faciliteiten moet functionele en psychologische vereisten 
met elkaar verknopen. De integratie van het crematorium 
in de omliggende natuur is van fundamenteel belang en 
bepalend voor inplanting, oriëntatie, uitzicht en lichtinval. 
Ook de toegangswegen, parkeervoorzieningen, columbaria 
en strooiweiden vragen een weloverwogen inplanting. 
Ten slotte moeten de vijf functies van het crematorium 
(ceremonie, ovenruimte, backoffice, horeca en omgeving) 
geïntegreerd worden in een sterk visueel kader waarbinnen 
ze gelijktijdig kunnen opereren. Een naakte architectuur 
krijgt de voorkeur aangezien die dichter bij de essentie ligt. 

Opdrachtgever 
Intercommunale Havicrem
Locatie
Erasmuslaan, ZemstEppegem
Budget
5.500.000 €
Ontwerpteams
•	Christian Kieckens Architects / 
 DAE (gegund project)
•	Sou Fujimoto
•	NU architectuuratelier
•	noAarchitecten
•	Pascal Flammer
Status
in uitvoering

Crematorium Zemst

Schetsen voor een nieuwe 
uitvaartcultuur

•	IX	F18

Christian Kieckens en DAE concentreren alle programmaonderdelen van het 
crematorium in één krachtig volume. Het ontwerp begint bij het dak, dat de vorm 
aanneemt van een cirkelsegment met een open middelpunt. De overmaat van het 
dak zorgt voor een gedeeltelijke beschutting in de oksels van het gebouw, dat in 
grondplan de vorm aanneemt van een verwrongen kruis. Het open middelpunt zorgt 
voor licht en lucht in de centrale toegangsruimte, waarrond de verschillende functies 
zijn geschikt in de armen van het kruis. De ceremonieruimten zijn gespiegeld op de 
oostwestas en hebben een interne doorgang naar de oven ruimte, die tegenover de 
verbruikszalen ligt. De functionele verdieping van het gebouw verheft zich boven het 
landschap en presenteert zich als een piano nobile.

Op het grondniveau opent het gebouw zich naar de omgeving. Een open vlak 
doet dienst als parking en ontmoetingsruimte. Insnijdingen in het terrein leiden de 
bezoekers naar de parking of naar de ceremonieruimten. Het bestaande bos wordt 
aanzienlijk uitgebreid en bakent samen met nieuwe waterpartijen een ruimte en tijd 
af die scherp contrasteren met de omliggende bedrijvigheid. De over gang tussen 
beide sferen wordt benadrukt door de straat te laten overlopen in een bosweg. Op 
de route naar de parkeervoorziening diep in het bos, verschijnt het crematorium als 
een bovenaards volume. 

Christian Kieckens Architects / DAE
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Sou Fujimoto geeft de verschillende onderdelen van het crematiegebeuren een 
afzonderlijk gebouw met passende kenmerken. De ene functie wordt in een on
gerepte natuur ondergebracht, de ander omgeven door een bloemenweide en 
nog een ander voorzien van een bijzondere lichtinval. De bezoekers wandelen 
tussen de gebouwen en functionele zones die verspreid liggen over het terrein. 
De diverse onderdelen worden overkapt door een groot louvredak, dat enkel door 
de hoogste gebouwen wordt doorbroken. Onder de lamellen van dit dak groeit de 
inheemse vegetatie ongestoord verder. 

De natuurlijke begroeiing zorgt voor de integratie van de gebouwen in het stilte
bos, dat door zijn serene sfeer perfect aansluit bij een plaats waar leven en dood 
samenkomen. Het dak breekt de lichtinval en maakt ook het uitzicht diffuus. Zo 
wordt het zicht op de realiteit van de hoogspanningsmast en het omliggende 
industrieterrein gefilterd.

Sou Fujimoto

NU architectuuratelier werkt de rituele sequentie van de crematie uit binnen een 
cirkelvormig plan. De cirkel refereert aan de typologie van een historische neder
zetting en contrasteert vormelijk met de rechthoekige bedrijfsdozen. Het volledige 
programma van het crematorium trekt zich terug binnen de omwallings muur, in 
een labyrint van opeenvolgende binnen en buitenkamers. De muur functio neert 
als een uiterste verbindingsgang rondom de verschillende met elkaar verbonden 
volumes. Een parkeerveld met hoogstammen op een onregelmatig raster neemt 
een ruim kwadrant van de cirkel in en wordt afgebakend door een colonnade.

De harde, geometrische vorm van het crematorium bepaalt de context. De 
omgevingsaanleg wil het rouwen verankeren in het weidelandschap. Een lang
gerekt bos functioneert als een groene buffer, waarin buitenkamers worden uit
gesneden die dienstdoen als intieme strooiweiden. De groene kamers hebben 
een beperkte oppervlakte en staan met elkaar in verbinding via een statige as. De 
groene bomenmassa wordt ook doorsneden met zichtlijnen tussen het land  schap 
en het crematorium. Een aangelegde heuvel verbergt het crematorium gedeeltelijk 
voor het bedrijventerrein en splitst het verkeer op van personen en goederen. 

NU architectuuratelier
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Het ontwerp van noAarchitecten combineert alle functies van het crematorium in 
één complex met een opvallend grote luifel. Centraal in het complex staan twee 
statige aula’s waar hooggeplaatste vensteropeningen het licht rechtstreeks laten 
invallen op de plaats van de urne of de kist. De familie en gastenkamers krijgen 
daarentegen een intieme, huiselijke sfeer. De cafetaria is ondergebracht in een 
afzonderlijk volume onder de luifel, die diverse ontmoetingsmogelijkheden biedt 
langs de oevers van een waterpartij. De ovenruimte is bereikbaar via de wacht en 
kijkruimte. De technische ruimte krijgt ook een representatieve waarde door hoog 
geplaatste vensters.

De omgevingsaanleg ensceneert de keten van het crematiegebeuren. In de 
eerste plaats wordt een gastvrije en authentieke plaats gedefinieerd. Bomen 
worden geplant om het bedrijventerrein te verbergen. De nieuwe toegangsweg 
– opgesplitst voor goederen en personen – vormt een dalende, doodlopende weg 
die ingewerkt ligt in het landschap. De luifel omarmt de Zennevallei en begeleidt 
de bezoekers naar het gebouwencomplex. De columbaria vinden hun plek in de 
weidsheid van het landschap. 

noAarchitecten

Pascal Flammer deelt het crematorium op in twee gebouwen: een kapel en een 
restaurant. De kapel bevat de ovenruimte en de ceremonieruimten, met de foyer 
als buffer tussen beide. Het restaurant en de receptiezalen worden ondergebracht 
in een gebouw op voldoende afstand van de kapel. Het ontwerp gaat uit van 
eenduidige en efficiënte circulatiestromen. Doodlopende routes en overlappingen 
tussen functies worden vermeden zodat verschillende groepen gebruikers elkaar 
niet onnodig kruisen. 

Het ontwerp gaat uit van een continuüm van binnen en buitenkamers. De wande
ling door de kamers vormt een rondgang die één voor één alle functies van het 
crematorium aandoet. De graad van intimiteit en openheid in de kamers varieert 
afhankelijk van de fase in het rouwproces. Tijdens de wandeling functio neert 
het gebouw als een monument in het natuurlijke landschap. Een overdekt pad 
garandeert beschutting en discretie. De expressieve columbaria staan ver spreid 
in het bos en vormen een echo van de steunpilaren van het crematorium.

Pascal Flammer
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Opdracht
In een woonuitbreidingsgebied net buiten Westerlo moeten 
44 sociale huurwoningen worden gebouwd. De locatie 
is een restruimte tussen twee linten met alleenstaande, 
lande lijke woningen. Hiermee nestelt de nieuwe sociale 
woon wijk zich in de achtertuinen van de lintbebouwing. Ten 
noorden van de plek voorziet de opdrachtgever op termijn 
een tweede bouwfase. De ontsluiting van de bouwlocatie 
gebeurt via een nieuwe doorsteek over een vrije kavel naar 
de Rodekruisstraat.
 De uitdaging voor de ontwerpers ligt in het verzoenen 
van een compact bouwmodel voor sociale woningen 
met het ideaalbeeld van de Kempense woonconsument: 
een vrijstaande villa met veel groene buitenruimte in een 
ongedwongen kader. De woonomgeving moet boven dien 
functioneren als een sociaal vangnet voor een minder 
vermogende doelgroep van zowel gezinnen als alleen
staanden. Ten slotte moet de sociale woonwijk een 
dorps kern verdichting realiseren die sociale, economische, 
ruimte lijke en ecologische voordelen biedt.

Opdrachtgever 
CV Zonnige Kempen
Locatie
Rodekruisstraat, Westerlo
Budget
4.600.000 €
Ontwerpteams
•	Plus Office Architects
 (gegund project)
•	Dogma
•	DaFarchitecten
•	Cluster / Poot – Roegiers
 Architecten 
•	Witherford Watson Mann
 Architects
Status
ontwerpfase

Sociale huisvesting 
rodekruisstraat Westerlo

Scenario’s voor landelijk
sociaal wonen

•	IX	E23

Het voorstel van Plus Office definieert verschillende zones rondom een centraal 
verkeersknooppunt. Een eerste zone bestaat uit 28 rijwoningen gelegen aan een 
doodlopende straat. De rijwoningen krijgen elk een private achtertuin die aan de 
bestaande verkaveling paalt, en een carport aan de overzijde van de straat. In een 
tweede projectzone worden 16 hofwoningen rond een gemeenschappelijk pleintje 
geschikt. De woningen worden per twee rug aan rug geschakeld en hebben elk 
een ommuurde patiotuin. De derde zone in het project is een buurtveldje dat de 
nieuwe sociale woonwijk een eigen karakter geeft. 

De wijk wordt ontsloten door de nieuwe toegangsweg aan te sluiten op een 
lange laan die het projectgebied doorkruist, parallel aan de woningen in de achter
liggende verkaveling. Een bomenrij accentueert deze laan en geeft haar een 
lande lijk karakter. De laan kan gemakkelijk verlengd worden in het naastgelegen 
woon uitbreidingsgebied en anticipeert zo op de toekomstige, tweede bouwfase. 
Des gewenst kan een tweede toegangsweg zorgen voor een betere verweving van 
de nieuwe woonwijk met het omliggende suburbane weefsel. 

Plus Office Architects
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Het voorstel van Dogma voorziet in een duidelijk kader voor de complexe relaties 
en instabiele leefpatronen die kenmerkend zijn voor sociale woningbouw. Indivi
duele rijwoningen worden geschakeld in een Lvorm aan de rand van de drie
hoekige bouwlocatie. Deze specifieke vorm voorziet een ruimtelijke eenheid met 
behoud van de openheid en doorwaadbaarheid van de plek. Vanuit de woning 
vertrekt een sequentie van private veranda, semiprivate moestuin en een collec
tieve tuin. De moestuinen stellen de bewoners in staat eigen groenten te kweken. 
De tuin is daarentegen toegankelijk voor iedereen en als zodanig een plaats waar 
de gemeenschap kan groeien.

Een individuele woning met herkenbare vorm is het ruimtelijke instrument voor 
huiselijke generositeit en intieme monumentaliteit. Het gebruik van de ruimte blijft 
flexibel door de vaste voorzieningen van de woning te concentreren in een lineaire 
strip. Alle woningen zijn met de wagen bereikbaar langs de rand van het terrein. 
De voorgevel is neutraal en bij alle woningen gelijk. Het gebruik van de tuin is 
daarentegen divers en biedt de mogelijkheid om individuele kenmerken aan te 
brengen binnen de coherentie van het ruimere kader. 

Dogma

In het ontwerp van DaFarchitecten worden de woningen geclusterd in rijtjes 
van verschillende aantallen. De wooneenheden worden los verspreid over de 
bouwlocatie, tot in de kleinste hoeken van het terrein. De bouwenveloppe van 
de woningen is klassiek. De ommuurde voortuin wordt voorzien van een carport 
en staat in contrast met de open achtertuin, die naadloos aansluit op de groene 
omgeving. Korte muurtjes voorkomen hierbij de inkijk op het naburige terras. De 
oriëntatie van de woningen is door de verspreide slagorde heel divers.

Het ontwerp wil een woonlandschap creëren dat het lokale, cultuurhistorische 
imago versterkt van dorpskernen, abdijen of boerderijen in een landschap van 
bossen en lanen. Met het oog hierop wordt de verdichting van het woongebied 
gecombineerd met een verdichting van de beplanting. De woningen worden opge
nomen in een horizon van bomen. De toegangswegen vertonen een grof mazig en 
ontspannen patroon dat de indruk moet wekken dat de bebouwing dit eeuwenoude 
landschap eerder toevallig overspoelt.

DaFarchitecten
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Poot – Roegiers en Cluster ontwerpen rijwoningen van twee bouwlagen met een 
flexibele indeling en een minimaal warmteverlies dankzij het beperken van de 
buitengevels. De woningen worden in licht gebogen stroken met een variabele 
lengte over het driehoekige terrein geschikt. Elke woning heeft een private tuin die 
consequent naar het zuiden is gericht. Tussen de bouwstroken wordt telkens een 
groene buffer aangelegd.

De omgevingsaanleg gaat uit van een minimale wegeninfrastructuur op het 
terrein, mede om onnodige druk op de grondwaterspiegel te vermijden. De toe
gangs weg reikt via een korte straat tot aan de kop van elke bouwstrook. Hier 
worden per bouwstrook de individuele garages gecombineerd. Tussen de bouw
stroken ontstaat een open, doorwaadbaar gebied dat overloopt in de private tuinen. 
Hetzelfde bouwpatroon kan toegepast worden op het woon  uit breidingsgebied 
voorzien in de tweede bouwfase.

Cluster / Poot – Roegiers Architecten

Witherford Watson Mann Architects schikken de wooneenheden in twee clus
ters van tien woningen en een cluster van twintig woningen. De drie ensembles 
 worden accidenteel ingeplant op een ruim, verkeersluw woonerf. De uitzonder lijke 
diepte van de woningen (tot 9 meter) houdt de buitenschil beperkt en biedt  extra 
mogelijkheden om te variëren in aanpasbare woontypes. De woningen worden  
in een Uvorm rond een halfopen tuin gebouwd die bedoeld is voor gemeenschap
pelijk gebruik. De hoeken van de ensembles bieden plaats voor apparte menten 
met uitzicht op de omgeving. Parkeren gebeurt in collectieve carports tussen de 
woonblokken. Een variëteit aan tussenruimten zoals een vijver, moestuin, zithoek 
en speeltuin compenseert de hoge dichtheid van de woningen. Het ontwerp gaat 
uit van de structurerende eigenschap van de woonensembles in het open land
schap. De ensembles worden als los meubilair geplaatst langs een verkeersluwe 
straat. Die straat wordt niet afgebakend, waardoor het verkeer spontaan vertraagt. 
De verharding is onderdeel van het landschap en loopt van dorpel tot dorpel. De 
natuurlijke vegetatie wordt versterkt door de aanleg van een stelsel van sloten.

Witherford Watson Mann Architects
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Opdracht
Er wordt een gefaseerde ontwikkelingsvisie gevraagd voor 
het Universitair Psychiatrisch Centrum SintKamillus in 
Bierbeek en een ontwerp voor de eerste twee fasen ervan: 
een zorgeenheid voor de Doelgroep Algemene Psychiatrie 
(DAP) en een eenheid voor de Doelgroep Psychopeda
go gische Psychiatrie (DPP). De zorgeenheid DAP telt 60 
bedden die verdeeld worden over twee leef eenheden, 
beide met een open en een gesloten regime. De zorg een heid 
DPP telt 40 bedden, verdeeld over vier leef eenheden, met 
zowel bedden voor intensieve behandeling als obser vatie
bedden in een open en gesloten omgeving. 
 De bestaande infrastructuur dateert uit 1932 en moet 
dringend gemoderniseerd. De opdrachtgever vraagt een 
zorgomgeving met een herkenbare structuur, een positief 
imago en een veilige afbakening. In de achtergrond hiervan 
speelt de uitbouw van gespecialiseerde centra voor 
intensieve behandeling, binnen uitgebreide zorgnetwerken 
die reiken tot in de huiskamer. Een bijkomende uitdaging 
ligt in de erkenning van het gebouwencomplex op de 
Krijkelberg als onroerend erfgoed. Om tegemoet te 
komen aan de noden van het psychiatrisch centrum werd 
beslist enkel de centrale as van het gebouwencomplex te 
conserveren.

Opdrachtgever 
Vzw Provincialaat der Broeders 
van Liefde 
Locatie
Krijkelberg, Bierbeek 
Budget
11.300.000 € 
Ontwerpteams
•	Van Belle & Medina
 (gegund project)
•	SNCDA
•	noAarchitecten
•	Atelier Kempe Thill /  
 Daniel Van Doorslaer
•	Stéphane Beel Architecten
Status
ontwerpfase

Universitair psychiatrisch
Centrum Sint-Kamillus Bierbeek

Toekomstscenario’s voor
psychiatrisch erfgoed

•	XV	G21

Het masterplan van Van Belle & Medina introduceert een nieuwe as die haaks 
staat op de historische gebouwen. De as wordt een groenzone met slingerende 
wandelpaden en flankerende paviljoenen. De hoogteverschillen in het terrein 
zorgen voor natuurlijke uitkijkpunten op het erfgoed, zoals de watertoren en 
de landerijen rondom. In het hart van de campus ontstaat zo een landschaps 
park dat uitkijkt op de landerijen, het historisch erfgoed en de zorgeenheden 
rondom. De kapel komt in het midden te staan en functioneert als kruispunt van de  
nieuwe campus. 

Het ontwerp van de paviljoenen bestaat uit een complexe stedelijke structuur 
met huizen, straten, pleinen, tuinen, bomen en planten. De structuur wordt be
komen door de eenduidige typologie van een vierkantshoeve open te breken, 
onderdelen ervan te verschuiven, extra uitsnijdingen te maken en de losse eindjes 
opnieuw met elkaar te verbinden. Het resultaat is een schakeling van Lvormige 
eenheden rondom centrale binnentuinen. Elke leefeenheid heeft een eigen 
binnen tuin en krijgt een identiteit afhankelijk van de zorgbehoefte. 

Van Belle & Medina
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Het masterplan van SNCDA tekent twee assen haaks op de centrale as met 
historische gebouwen. Ze worden beplant met streekeigen gewassen en benut 
als dierenweide. De laterale assen vormen tegelijk de ontwikkelingslijnen van 
het psychiatrisch centrum. Ze zijn de drager van een aantal geometrische pavil
joenen met een grillige interne ruimteverdeling. Elk gebouw bevat verschillende 
binnentuinen waarrond een open, poreuze leefruimte ontstaat met directe toegang 
tot individuele kamers. De overvloedige restruimte biedt via zithoeken en terrassen 
plaats voor ontmoeting en ontspanning. De zorgeenheid DAP wordt losjes binnen 
een cirkel geschikt. De praktijklokalen liggen aan een vier kante rondgang bij de 
ingang van het complex. Het middelpunt van de cirkel functio neert als knooppunt 
tussen behandeling en opname. Op deze plaats ligt de verplegingspost.

SNCDA

Het ontwerp van noAarchitecten bestaat uit een reeks paviljoenen die langs 
meerdere kanten toegankelijk zijn. De interne circulatie gebeurt door een centrale 
gang die zich als een acht rond twee binnentuinen wikkelt. De therapielokalen 
en zitkamers worden gemengd met de individuele kamers. Verspringingen in de 
gevels en hellende daken zorgen voor de herkenbaarheid van de verschillende 
leefeenheden. Betonnen gevelpanelen en koperen daken zorgen voor een waar
dige verschijning.

Dezelfde opzet wordt herhaald bij elke zorgeenheid. De verspringende volumes 
maken het mogelijk om binnen een herkenbare structuur in te spelen op speci fieke 
zorgbehoeften. Een slingerend netwerk van wandelpaden verbindt de pavil joenen 
en staat los van de verkeersinfrastructuur. Op die manier ontstaat een open 
landschap met verspreide bebouwing dat appelleert aan landelijke nederzettingen.

noAarchitecten
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Stéphane Beel vat de zorgbehoefte en leefwereld van de patiënten samen in een 
rechthoekig ordeningssysteem. In het hart van elke zorgeenheid ligt een func
tionele kern met onder meer praktijklokalen, kantoren en bezoekersruimte. Errond 
worden vier leefeenheden geschikt met elk een patio. Elke leefeenheid biedt eerst 
toegang tot de salon en eetkamer en vervolgens tot een reeks indivi duele kamers. 
Aansluitend bij de salons bevindt zich één verplegingspost met overzicht over 
twee leefeenheden. 

Het masterplan definieert twee bebouwingsstroken parallel aan de bestaande 
hoofdas. In de stroken worden de nieuwe paviljoenen lineair geschakeld met 
eenzelfde breedte. De paviljoenen worden opgevat als aanlegsteigers op een 
ringweg rondom de historische kern van het psychiatrisch centrum. De omgeving 
van de paviljoenen wordt een landschapspark met een netwerk van wandelpaden, 
dat aansluit op de diverse toegangen.

Stéphane Beel Architecten

Atelier Kempe Thill en Daniel Van Doorslaer stellen een modulair systeem voor, 
met een leef een heid van zestien bedden als bouwsteen voor een zorgeenheid. 
De bouwstenen worden geschakeld rond een centrale kern met onder meer een 
verplegingspost. Afhankelijk van het programma ontstaan daarbij diverse vormen 
(een	H,	T,	X	of	O).	Binnen	de	 leefeenheid	worden	de	kamers	geschikt	 rond	een	
gemeenschappelijke leefruimte en een kleine binnentuin. Glazen wanden geven 
de gang een belevings waarde en maken de leefeenheid in één oogopslag te 
overzien vanuit de centrale kern. 

Het masterplan voorziet zes zorgeenheden op twee assen, parallel aan de 
centrale, historische as. De nieuwe paviljoenen worden georganiseerd op één 
bouw laag en krijgen een groendak. Op die manier ontstaat een groene bufferzone 
met zorgfuncties tussen de bestaande formele, historische architectuur (voor
behouden voor administratie) en het open landschap rondom. Het terrein wordt 
opgevat als een voetgangersgebied. De parking en sporthal liggen aan de ingang 
van het terrein.

Atelier Kempe Thill / Daniel Van Doorslaer
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DrIe BOUWMeeSTerS
en De Open OprOep
prOeVe VAn oral history:
AnDré	LOEckX	In	GEsprEk	mET	
b0b VAN REETH, MARCEL SMETS
EN PETER SWINNEN
André Loeckx, als bijzonder emeritus hoogleraar Architectuur en Stadsvernieuwing  
 verbonden aan de KU Leuven, is in de hoedanigheid van extern jurylid en expert al 
jaren vertrouwd met de Open Oproep en de werking van het Team Vlaams Bouw
meester. Op 11 februari 2013 bracht hij de huidige Bouwmeester en zijn beide voor
gangers rond de tafel voor een terugblik, een evaluatie en het scherpstellen van 
toekomstige uitdagingen.
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De Open OprOep: HeT perFeCTIOneren VAn een InGenIeUZe MAAr KWeTS-
BAre prOCeDUre

Het archief van de Open 0proep omvat inmiddels 550 projecten, waarvan zo’n 250 
gebouwd of in uitvoering zijn. Dat zijn er in aantal genoeg voor pakweg tien Jaar
boeken Architectuur  Vlaanderen! Werk van een breed palet van ontwerpers is overal 
doorgedrongen in ‘la Flandre profonde’. Maar als ik het goed heb, is de Open Oproep 
er niet ineens gekomen, kant en klaar uit een vademecum voor bouwmeesters. De 
Open Oproep is een procedure die uitgevonden en heruitgevonden werd, verbeterd 
en bijgesteld tot mogelijk de grenzen ervan bereikt werden. 

De regel van tien en vijf

bOb Van Reeth, U stak in de jaren 1990 uw aversie tegen de gangbare wedstrijd-
formules voor publieke bouwopdrachten niet onder stoelen of banken. Je had de 
‘open wedstrijd’, zoals bijvoorbeeld voor de woonwijk op de site van de voormalige 
Brugse gevangenis ’t Pandreitje in 1998, waar een dertigtal bureaus zich anoniem 
en met weinig kans op succes uit de naad werkten om toch die ene opdracht  binnen 
te halen, terwijl de jury nog geen kwartier kon spenderen aan elke inzending. Een 
andere  formule was de ‘meervoudige opdracht’, zoals in Gent voor het woon project 
Hollainkazerne in 1992, waar van vijf bureaus een briljant uitgewerkt project verwacht 
werd tegen een schamele vergoeding. Als eerste Bouwmeester pakte U prompt uit 
met een nieuwe concept: de Open Oproep. Waar kwam dit vandaan?

bVr De inspiratie kwam voor een deel uit Nederland, waar een enigszins ver
gelijk bare procedure  bestond, maar dan alleen voor de rijksgebouwen. De 
Nederlandse  bouwmeester is een Rijksbouwmeester en laat zich niet in met 
de lokale of regionale besturen. Wat wij nu hebben, daar kunnen de Nederlanders  
allleen maar jaloers op zijn. Het is gelukt omdat precies de steden en gemeenten  
naar ons toe zijn gekomen met de vraag of we konden helpen bij hun archi
tectuur wedstrijden. In een eerste stap hebben we een oproep gedaan aan 
architecten bureaus om hun portfolio’s in te zenden en daarmee een ‘bank’ van 
geïnteresseerde ontwerpers aangelegd. Wanneer een opdrachtgever met een 
concrete vraag kwam, koos de Bouwmeester daar tien ontwerpers uit, van 
wie hij dacht dat ze kwaliteit in huis hadden en verschillende benaderingen  
voorstonden die relevant waren voor het project in kwestie. Tegelijk werd de 
opdrachtgever geresponsabiliseerd door van hem een sterke projectdefinitie 
te vragen en hem te betrekken bij een tweede selectie van vijf ontwerpers uit 
de tien. Die vijf werden dan uitgenodigd op basis van de projectdefinitie een 
voorstel uit te werken tegen een correcte betaling. Eigenlijk was de rol van de 
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Bouwmeester dan uitgespeeld. Als er vijf ontwerpers zijn gekozen die je goed 
vindt, dan hoef je in de uiteindelijke keuze niet meer sterk tussen te komen. Dat 
is dan ook niet vaak gebeurd.

De anonieme wedstrijd werd meteen een open procedure?

bVr  Dat was gewoon het gevolg van het systeem dat wij hadden ontwikkeld:  kiezen 
voor een open oproep aan geïnteresseerde ontwerpers, de keuze van tien 
waarvoor je als Bouwmeester de verantwoordelijkheid neemt, de selectie van 
vijf die je samen met de bouwheer doet. Dan ben je automatisch aan een open 
procedure bezig. De vijf weten van elkaar dat ze bezig zijn, ze ontmoeten elkaar 
op de briefings en er werd gevraagd of ze bereid waren te presenteren in aan
wezigheid van de andere deelnemers.

pS Dat lijkt nu allemaal common knowledge maar was het toen absoluut niet!
MS Ja, ik vind dat bOb veel te bescheiden is. Hij heeft werkelijk een systeem uit

gevonden, dat ook nu nog in het buitenland absoluut niet voor de hand ligt. 
Het feit dat tien – en daarna vijf ontwerpers, in overleg met de opdrachtgever, 
 gekozen worden op basis van een argumentatie over hoe goed ze zijn en waar
om ze voor het project in kwestie beter zijn dan de anderen, dat is gewoon 
 schitterend. Anders sta je voor de onmogelijke opdracht te verantwoorden 
waarom er van 200 kandidaten 190 niet in aanmerking komen. 

bVr Dat is precies de verantwoordelijkheid die je als Bouwmeester neemt. Belangrijk 
was ook het principe om van de bouwheer te eisen dat hij 1% van zijn budget 
zou besteden om de vijf ontwerpers te vergoeden, en duidelijk zou afspreken 
wat voor dit bedrag verwacht werd. Die vergoeding bleef natuurlijk bescheiden 
en er waren altijd architecten die te veel deden. 

Werd de nieuwe procedure meteen aangenomen? Hoe vaak ging het van: ‘jij kiest er 
vier en wij doen onze favoriete bouwpromotor erbij’?

bVr Iets dergelijks heb ik slechts tweemaal meegemaakt. De ene keer ging het om 
een project in opdracht van Bloso. De raad van bestuur wou al onze portfolio’s 
zien. Wij hebben dat gewoon geweigerd. We vermoedden dat men een architect 
uit de eigen omgeving erbij wou. Het ergste wat mij is overkomen was met 
Daniël Coens, de toenmalige burgemeester van Damme. Het ging niet om een 
Open Oproep maar gewoon een wedstrijd waarvoor ze mij als juryvoorzitter 
hadden gevraagd. Bij de zogezegde bouwmeesterselectie van vijf ontwerpers 
bleek eentje te zitten die er echt niet bij hoorde, maar die het uiteindelijk wél 
heeft gehaald. Ik heb toen in het rapport laten opnemen dat ik het absoluut niet 
eens was met de uiteindelijke keuze.

De zet van het tweevoud

Na een paar jaar werd de procedure bijgesteld. Gebeurde dit om tegemoet te komen 
aan de Euro pese richtlijnen?

MS Een belangrijk kenmerk van de Open Oproep was dat de in te dienen dossiers  
relatief beperkt konden blijven omdat je de ontwerpers de kans gaf hun 
 ontwerp toe te lichten. Maar in principe kan je dat dus niet doen want volgens  
de  Europese regelgeving moeten prijsvragen anoniem zijn. De enige manier 
om dat te redden was de procedure op te splitsen in twee delen. Het eerste 
deel,  eigenlijk de hoofdprocedure, werd een naamloze wedstrijd met laureaten  
en een jury die een omschreven soort samenstelling had, alles  conform  
de  Europese richtlijn. Ons idee was dan dat de vijf deelnemende bureaus 
allemaal  laureaat zouden zijn van het wedstrijdgedeelte en dat we tijdens 
de anonieme fase  vragen zouden oplijsten die nadien in het tweede deel, de 
‘onderhandelings fase’, aan de betreffende ontwerpers zouden worden gesteld.  
De presentatie ging dus formeel deel uitmaken van de onderhandelingsfase terwijl 
de anonieme wedstrijd werd afgesloten na het eerste deel met in  principe vijf 
laureaten. In de tweede fase ging de bouwheer dus in onderhandeling met 
de vijf laureaten, en dit begon met een toelichting door de ontwerpers en een 
gesprek met elke ontwerper over de eerder opgelijste vragen. 

Ik maakte deel uit van enkele jury’s en vond deze dubbele procedure heel sterk: eerst 
vijf verschillende anonieme projecten kritisch objectiverend doorlichten op basis van 
eenzelfde projectdefinitie, en vervolgens een meer subjectieve kritiek door elk jurylid 
op basis van de presentaties en van de bevraging. Beide procedures vulden elkaar 
zeer goed aan. Maar was het allemaal wel koosjer volgens de Europese regelgeving?

bVr Ik vond dat het goed werkte en ook helemaal koosjer was.
MS In Frankrijk kreeg ik later te horen dat het daar niet evident zou zijn om bij 

een prijsvraag met vijf deelnemers telkens te besluiten dat je er vijf hebt die 
even goed zijn. Dat blijft een kwetsbare schakel en ook bij ons gingen er af 
en toe stemmen op van bouwheren die na het anonieme gedeelte stelden 
dat bepaalde inzendingen het eigenlijk niet waard waren om naar de tweede  
ronde te gaan. Ik heb dat zoveel mogelijk afgehouden omdat men vaak te 
veel  verwachtte van de ingediende dossiers. Er zijn maar een paar gevallen 
geweest waarbij ontwerpers niet werden toegelaten tot de volgende sessie, 
maar je merkte wel dat dit procedureel een zwak punt was.

bVr Met de bouwheer alles grondig, anoniem en collectief bespreken heeft overigens 
ook voordelen, denk ik: het maakt de bouwheer bewust van wat er precies op 
het spel staat. 
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Atelier Bouwmeester, 11 februari 2013. Vlnr: André Loeckx, Peter Swinnen, b0b Van Reeth en Marcel Smets
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bOb Van Reeth, hebt U een persoonlijke highlight? Is er een Open Oproep project 
waar U echt trots op bent?

bVr Er zijn heel wat projecten die ik nog niet gerealiseerd heb gezien. Bovendien is 
mijn highlight niet een project maar het feit dat we ervoor zorgden dat er tussen  
de tien en vijf geselecteerden altijd jongere ontwerpers zaten en minstens één 
buitenlander. Ik denk dat er daardoor heel wat gebeurd is in Vlaanderen. Er is 
een mentaliteit gegroeid waardoor we in het buitenland een reputatie hebben 
opgebouwd.

Een belangrijk punt, maar sta mij toe mijn vraag te herhalen. Zijn er realisaties waar-
van U denkt: ‘dit zou er zonder de Open Oproep niet gekomen zijn’?

bVr Wel, de brug in Vroenhoven van Laurent Ney en Jozef Legrand zou het nooit 
gehaald hebben, ook al was Waterwegen en Zeekanaal op dat moment veruit 
de meest intelligente administratie waar ik mee te maken had. Een ander project 
dat ik nog altijd prettig vind is het bruggetje van Jürg Conzett over de Coupure in 
Brugge. Maar da’s eigenlijk niet met een Open Oproep gegaan. 

Zijn er omgekeerd ook dingen waarvan je vindt dat ze er niet hadden mogen komen of 
waarbij het toch beter anders was gelopen? 

bVr Echte miskleunen waren er niet of ben ik vergeten. Bij de vijf laureaten waren  
soms wel ontwerpen waarvan ik vond en vind dat die beter waren dan wat 
uiteindelijk gekozen en gebouwd is. Ik vond het ontwerp van Baumschlager  
Eberle voor de bibliotheek van Dendermonde bijvoorbeeld beter dan het 
 gerealiseerde ontwerp, dat een heel andere uitstraling heeft. Maar de bouw
heer kiest. Het komt er op aan de diversiteit van de vijf te waarderen. Alle vijf 
zijn goed.

Marcel Smets, tijdens uw bouwmeesterschap werd de Open Oproep bijgesteld en 
geïntensifieerd. De procedure gaf aanleiding tot een indrukwekkende productie. 
Geleidelijk aan kwamen er ook meer projecten in het domein van infrastructuur-, 
landschaps- en stadsontwerp. Hebben deze opdrachten niet het nadeel van gerin-
gere zichtbaarheid of langere realisatietijd? Ze leveren minder snel exemplarische 
resultaten op. 

MS Ik betwijfel dat de infrastructuurprojecten die we gelanceerd hebben uitein
delijk veel langer duurden. Hun impact was snel duidelijk, hun voorbeeld
functie eveneens. 

Maar geldt dit ook voor de stads- en landschapsprojecten? Op het slotcolloquium 
van ‘the Ambition of the Territory’ stelde Griet Celen, afdelingshoofd project realisatie 
bij de Vlaamse Landmaatschappij, dat zij de hele tijd met projecten bezig zijn die 
 niemand ziet, terwijl de Bouwmeester zichtbare resultaten aflevert die concrete en 
overtuigende  argumenten aanreiken voor het verdere werk. Het geslaagde gebouw 
dat toont dat een jonge architect het kan of dat een goede projectdefinitie het verschil 
maakt, is toch een krachtig argument, bijvoorbeeld bij de no-nonsense middenkaders 
van de administratie?

bVr Ook met minder concrete projecten werk je aan de mentaliteit, dat is misschien 
minder zichtbaar maar uiteindelijk wel voelbaar. Hoe er nu over de publieke 
ruimte wordt nagedacht en de rol van architectuur daarin: dat was een aantal 
jaren geleden ondenkbaar. 

MS Ik heb het gevoel dat wanneer de Open Oproep bij bOb of bij mij minder op 
het gebouw gericht was, dat niet zozeer met grote plannen van langlopende 
stadsvernieuwingsoperaties te maken had maar met de inrichting van bepaalde 
 strategische publieke ruimtes. Zo zijn er talloze pleinen heraangelegd. Dat is 
iets wat niet zo lang duurt maar wel een grote zichtbaarheid heeft. Ik heb altijd 
geloofd in het feit dat een Open Oproep iets tastbaars en in relatief korte tijd 
 realiseerbaars moet opleveren en niet een abstracte studie. Tenzij die, zoals 
bOb suggereerde, een nieuwe denkwijze initieert of een gevoeligheid schept in 
een bepaald domein. 

Meesterwerk van de kleine opdrachtgever

Marcel Smets, wat zijn Uw persoonlijke favorieten of projecten die U liever niet had 
gezien? Ook al zit hun realisatie mogelijk nog in de pipeline. 

pS Dat is een ‘question vache’. 
MS Zeg dat wel. Misschien had dit of dat ingediend ontwerp beter gerealiseerd 

kunnen worden in de plaats van wat er uiteindelijk gekomen is. Ik zal het 
 concreet maken: bij de Open Oproep voor het Havenhuis van Antwerpen had 
ik het gevoel dat geen van de ingediende ontwerpen écht goed zat. En het feit 
dat vijf stuk voor stuk goede architecten dat soort antwoorden gaven, leerde 
mij dat de projectdefinitie fout zat.

bVr Weet je wat er verkeerd was: de briefing van Marc Van Peel, een bouwheer 
met gezag, Schepen van de Haven. Hij zei: ‘ik ben aan Sint Felix gaan staan en 
nu die silo eindelijk weg is, ziet ge ons Havenhuis daar zo schoon staan.’ Geen 
enkele ontwerper durfde er nog iets vóór te plaatsen, ze gingen er nog liever 
bovenop staan.
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Daar brengen jullie een lastig probleem te berde. Wat wanneer je constateert dat 
er vijf interessante denkpisten worden aangereikt, ontwerpend onderzoek van hoog 
niveau maar geen enkel ontwerp dat het juiste antwoord biedt? Moet je er dan toch 
een selecteren?

bVr Ik vind dat men dan moet durven erkennen dat het proces niets heeft opgeleverd, 
maar dat gebeurt natuurlijk niet en dat is een zwakte. Wanneer je inderdaad 
gezamenlijk vaststelt dat vijf goede ontwerpers een antwoord hebben gegeven 
dat niet bevredigend is – wat eigenlijk bewijst dat de projectdefinitie verkeerd 
gesteld of nog niet rijp is – dan zou je moeten kunnen opnieuw beginnen. Maar 
dat is verschrikkelijk want dan geef je eigenlijk aan dat de Bouwmeester en zijn 
procedure hebben gefaald. Anderzijds hebben we altijd gesteld dat we geen 
ontwerp kiezen maar een ontwerper. Het ingediende ontwerp hoeft niet perfect 
te zijn. Je kiest niet voor dit ontwerp, zelfs niet voor het concept. Op basis van 
wat aangebracht wordt, kies je voor een ontwerper en voor de aanpak van die 
ontwerper. Dat geeft nogal wat marge indien er niets echt overtuigends uit de 
bus komt. 

Terug naar de question vache: de ‘best of’ van Marcel Smets.

MS De Scheldebrug in Temse van Ney & Partners vind ik magnifiek. Waar ik verder 
heel blij over ben, is dat er vooral een grondstroom van kwaliteit is ontstaan bij 
relatief bescheiden opdrachtgevers. Ik denk aan een aantal kleine culturele en 
ontmoetingscentra, bijvoorbeeld dat van Loker (Heuvelland) door Marc Koehler  
Architects. Of het administratief centrum van Carlos Arroyo in Oostkamp, waar 
de grote hal van een voormalige CocaColafabriek werd herbestemd. Over 
ambitie niveau gesproken! Dat wil niet zeggen dat er geen uitstekende grote 
projecten zijn geweest. Neem nu de restauratie van de Gentse universiteits
bibliotheek met de Boekentoren van Henry van de Velde in Gent. Dat was een 
uiterst complexe opdracht, we waren zo talrijk in de jury en toch hebben we 
met Robbrecht en Daem precies de juiste keuze gemaakt. Neem de Stads
bibliotheek en het Centrum voor Nieuwe Media van Coussée, Goris en RCR aan 
de Waalse Krook in Gent. Neem het Memoriaal, Museum en Documentatie
centrum over Holocaust en Mensenrechten in de Kazerne Dossin in Mechelen 
van bOb van Reeth. Als je dat mee hebt kunnen bewerkstelligen, dan heb je het 
gevoel als Bouwmeester geteld te hebben!

Geen confectie, wel maatwerk met garantie

Peter Swinnen, ‘long may you run’ zong Neil Young over zijn geliefde auto. Was dat de 
opdracht toen U een goed draaiende Open Oproep erfde: de kwetsbare machine op 
tempo houden? Of vond U toch dat een en ander dringend moest worden bijgesteld? 

pS Ik vond en ik vind nog altijd dat de Open Oproep een zeer intens parcours is dat de 
Bouwmeester, de bouwheer en de ontwerpers samen afleggen. Zo intens dat je 
het niet met eender wie voor eender wat doet. Het moet van meet af aan duidelijk 
zijn welk ambitieniveau we samen nastreven en welke garanties de bouwheer 
kan geven inzake termijnen en budgetten. 

Een valabele intentie, maar hoe doe je dat?

pS We hebben het protocol van de Open Oproep scherper gesteld, niet om bouw
heren onder druk te zetten, maar gewoon om voor iedereen een economie van 
middelen en inspanningen te verzekeren. Heel wat opdrachtgevers hebben  
nog nooit gebouwd en het Team Vlaams Bouwmeester begeleidt slechts een 
stuk van het hele parcours. In het nieuwe protocol zit onder meer de eis dat 
de bouwheer een projectregisseur moet aannemen die hem van A tot Z kan 
begeleiden. Een tweede belangrijk punt is dat de taak van het externe jurylid, 
een expert, niet ophoudt bij de aanduiding van de beste kandidaat. Hij of zij 
kan bijvoorbeeld nog drie, vier keer terugkomen, tot aan de bouwaanvraag, 
om erop toe te zien dat de besognes die tijdens de jurering en de onder
handeling aan de orde waren, daadwerkelijk meegenomen worden doorheen 
het hele traject. Een derde belangrijke kwestie is de vergoeding van het werk 
van de vijf geselecteerde bureaus. We hebben de ondergrens naar 3500 
euro  op getrokken, al is dat nog altijd te laag. Ik vertel bouwheren dat ze voor 
zo’n bedrag een veredelde portfoliopresentatie mogen verwachten, niet een 
prachtige maquette en uitgewerkte plannen. We werken nu met een aantal 
schijven in functie van de grootteorde van het project. Daarbij moeten telkens 
de ‘deliverables’ worden vastgelegd en dit om twee redenen: om de bouwheer 
bewust te maken van wat hij krijgt voor het budget dat hij wil spenderen en 
om de ontwerpers te beschermen tegen de aandrang alles te produceren voor 
geen geld. Er ontstaat na al die jaren nog steeds een soort van opbod. 

Je zei dat je het Open Oproep parcours niet voor eender wat wil aanvatten? 

pS Er bestaat naar mijn mening een soort van ondergrens voor de Open Oproep. 
Het blijft een veeleisende procedure. Je moet eigenlijk vanaf het begin kunnen   
aanvoelen wat de moeite waard is en slaagkans heeft. Onder een bepaald 
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 bouwbudget vind ik een Open Oproep niet de juiste procedure. Voor mij ligt de 
grens om en bij 1,2 miljoen investeringsbedrag. Ik kreeg in het begin dossiertjes  
van 900 000 euro. Maar voor dit type projecten moeten we andere werkwijzen 
ontwikkelen. Ik zie de Open Oproep niet als ‘one size fits all’. Het moet veel 
meer een procedure op maat worden, die op zeer verschillende manieren en met 
 verschillende intensiteitsgraden kan worden ingezet, afhankelijk van de opdracht
gever en de opdracht. Dan pas wordt het echt een genereuze procedure. 

Bij de lectuur van uw ambitiedocument 7 memo’s voor een verlichte bouwcultuur 
meende ik een zekere relativering van de Open Oproep te ontwaren binnen een 
 verruimd pakket van acties en interesses. Een terugloop in het aantal Open Oproepen 
leek dit te bevestigen. Maar mijn indruk was fout: de Open Oproep blijft een prioriteit 
voor de Bouwmeester?

pS Toen bOb begon was de lancering van de Open Oproep een ontzettend 
intelli gente  zet die op vrij korte termijn resultaten kon opleveren. Intussen 
zijn we  geëvolueerd en moeten we naar mijn mening onze actieterreinen en 
 instrumenten diversifiëren. Dat vooral wordt in de 7 memo’s benadrukt. De 
Open Oproep is één van de belangrijkste instrumenten van het Team Vlaams 
Bouwmeester maar niet het enige. Anders wordt het bouwmeesterschap te 
fragiel, denk ik. Bewust diversifiëren houdt in dat we op langere termijn op 
andere manieren te werk gaan: niet alleen bouwheren ondersteunen maar ook 
beleidsvoorbereidend werken. Dat is een heikele kwestie maar ik vind dat we 
daar naartoe moeten. 

bVr Het is een heikel punt omwille van de concreetheid die daarnet ter sprake kwam. 
De accumulatie van concrete resultaten van allerlei slag, van het kleine tot het 
iconische en dit in allerlei gemeenten, blijft toch zeer belangrijk, ook al is het een 
moeizaam en veeleisend proces.

pS  Het is belangrijk maar het mag niet het enige zijn, dat zou de werking van de 
Bouwmeester op termijn verzwakken.

Peter Swinnen, tijd voor uw favorieten.

pS Op mijn lijstje staat heel uiteenlopend werk. Er staan iconische gebouwen 
op à la Dossin, die ik fantastisch vind als gebouwde materie, maar ook kleine 
 projecten, en dan niet per se omwille van het gebouwde resultaat. Zo hebben 
evrArchitecten in Evere de eerste passiefschool gemaakt. Architecturaal vind 
ik dat misschien niet om te juichen, maar het feit is dat hier maatstaven  verlegd 
worden, dat het project een pilootkarakter heeft en een voorbeeld traject inzet. 
Huis Perrekes, een woon en zorgplek voor personen met dementie in Oosterlo 
van NU architectuuratelier, is eenzelfde verhaal. Waar ik ook naar uitkijk is het 

masterplan voor het Citadelpark in Gent van KPW in samenwerking met H+N+S 
en Artgineering. Daar heeft men een soort landschappelijke grammatica  
  ontwikkeld, een heel eigen manier van werken. 

bVr Je geniet van de vrijheid om je te laten verrassen. 
pS  Vrijheid en verrassing horen bij de generositeit van de Open Oproep. Er is niet 

één eenduidig resultaat dat je kan verwachten. Dat zorgt soms voor vuur in 
de discussies maar dat is niet slecht. Ik vind niet alles even goed, voor mij is 
het niet ‘alle vijf zijn goed’, maar de Bouwmeester kiest niet he. Het gaat hem 
voornamelijk over het discussiemoment waarbij de opdrachtgever vertrouwd 
geraakt met het feit dat hij opdrachtgever is. Niet zelden, maar ook niet altijd, 
komt daarbij ook de beste ontwerper bovendrijven.

De Open OprOep, een COMpLexe WerKInG MeT MeerVOUDIGe IMpACT

Capacity building of aha-moment? 

Ik was als extern jurylid betrokken bij de complexe jurering van enkele Open Oproe-
pen: de analyse en anonieme bespreking, de presentaties en open gesprekken met de 
ontwerpers, de besluitvorming. Soms een erg frustrerende, vaak een verhelderende 
ervaring. Wat mij opviel was hoe sterk opdrachtgevers onder de indruk waren van wat 
je allemaal zinvol kunt zeggen over een ontwerp. En dat vijf keer na elkaar, voor ont-
werpen die altijd meer dan middelmatig, vaak goed, af en toe briljant waren. Op basis 
van termen die er toe doen, gedistilleerd uit de projectdefinitie. De jurysessie is dus ook 
een intensieve workshop voor opdrachtgevers. En voor juryleden, want ik leerde even-
veel bij als alle andere deelnemers. Capacity building van de bovenste plank. Overdrijf 
ik nu of was ik misschien toevallig betrokken bij enkele uitzonderlijk goede sessies? 

pS Zeker niet. In Antwerpen – waar ze toch van ontwerpen weten en een sterke 
stadsbouwmeester hebben – kiezen ze voor een Open Oproep wanneer ze voor 
een bepaalde opdracht hun eigen arsenaal willen verruimen of nood hebben 
aan meer diversiteit en een rijker palet van ontwerpers, ook internationaal. Dat 
vind ik een helder signaal: dat een stad die prima geëquipeerd is voor lokale pro
jecten toch naar de Open Oproep grijpt voor de meer complexe of grootschalige.

Drukken opdrachtgevers achteraf wel eens hun waardering uit?

bVr In mijn herinnering gebeurde dat telkens weer. Dat ze vijf verschillende, waarde
volle voorstellen kregen, dat was voor die bouwheren compleet nieuw. Zo kon 
er iets groeien. Ze konden hun eigen keuze maken en tegelijk werkt de Open 
Oproep als een kwaliteitsmerk. Als Bouwmeester maak je maar een deel van 
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het verhaal mee, maar die opdrachtgevers zo ver krijgen dat ze zich blootgeven 
en hun culturele ambities naar voor schuiven, dat is wel wat. 

MS Er waren twee mogelijke scenario’s, die niet noodzakelijk gepaard gingen. De 
ene keer bood je de bouwheer inderdaad een soort intensieve workshop of 
 capacity building, een therapeutische sessie bij wijze van spreken, doordat 
hij zag dat er veel meer mogelijk was dan hij ooit had kunnen vermoeden. Dan 
had je het gevoel dat de bouwheer plots ten volle begreep waarover zijn eigen 
projectdefinitie ging en dat hij voor het eerst een echt bouwproject zag. Maar 
soms groeide dit uit tot een collectieve ahaerlebnis. Dat was iets anders dan 
een keuze onderbouwen of een problematiek opentrekken. Er ontstond iets 
waarvan je zegt: dit was een eye-opener, dat hadden ze niet gedacht. En dan 
de gewaarwording van: hier moeten we voor gaan. Dan zat het echt goed. Als 
dat gebeurde reed ik met heel veel plezier terug naar huis. 

Eerder een collectieve aha-ervaring dan een moeilijke keuze met koppige voor- en 
tegenstanders. Was dat laatste veeleer uitzondering?

MS Ik heb toch relatief vaak het gevoel gehad dat er een soort consensus groeide 
en dat die consensus de basis legde voor een succesvol vervolg. 

Komt er niet gauw sleet op zo’n aha-erlebnis, wanneer het Team Vlaams Bouwmeester 
eenmaal de scène heeft verlaten en de bouwheer achterlaat met de aha-architect?

pS Tja, de consensus legt slechts de basis voor het vervolg, maar toch mag je 
de moeilijkheid van de keuze zelf niet onderschatten. De opdrachtgever 
moet op een bepaald moment een beslissende keuze maken en dat is heel 
confronterend.  Op zo’n moment is het belangrijk als Bouwmeester een juiste 
opening te vinden in de discussie op basis van hopelijk objectieve argumenten. 
Hoe vaak merk je niet dat zo’n bouwheer twijfelt om voluit voor een bepaalde 
keuze te gaan. Dan komt het erop aan hem zelf te laten argumenteren. 

MS Ik denk dat je wel moet opletten: de grens tussen opdringen en overtuigen is 
niet altijd zo duidelijk. Ik heb altijd gezegd: het is mijn taak niet om te zeggen 
wat je moet kiezen, wel om te beletten dat je de foute keuze maakt. Ik heb nooit 
het gevoel gehad dat ik per definitie iemand iets wou laten doen. Je moet de 
mensen zover krijgen als ‘de rek’ toelaat. Ga je verder, dan volgt de terugval 
zodra je weg bent. Dat was mijn vrees.

pS Het gaat niet over opdringen maar over inzicht opbouwen. Sommige bouw
heren hebben het echt nodig extra vertrouwen te krijgen in een niet vanzelf
sprekende keuze, om die te kunnen verdedigen bij hun achterban. Vergeet niet 
dat in zo’n jury vaak gemandateerden zitten met een achterban die de aha
erlebnis niet meemaakt.

een publieke schat aan en voor ontwerpend onderzoek?

De jury van de Open Oproep werkt voor de opdrachtgevers als een soort intensieve 
workshop over hun toekomstig project. Je kan ook zeggen dat het opstellen van de 
projectdefinitie, vijf ontwerpers die daarmee aan de slag gaan, de kritische analyse, 
de presentatie met bevraging en het vergelijkend debat in feite een interessante 
 module van ontwerpend onderzoek vormen, die zijn neerslag vindt in verslagen en 
ontwerpen. En dat voor alle projecten van alle Open Oproepen. Dit betekent een 
enorme hoeveelheid ontwerpenergie en ontwerpreflectie. Werd deze productie van 
de Open Oproep tot nog toe voldoende naar waarde geschat? 

pS We zijn bezig het materiaal van al die vijfhonderd projecten te inventariseren. 
Deze inventaris zal ontsloten worden via een nieuwe website die er medio 2014 
aankomt, zodat een soort publiek archief begint te ontstaan. Dat zal vanzelf 
een aantal onderzoeksvragen en initiatieven genereren vanuit verschillende 
hoeken.  Ik denk niet dat we dat onderzoek zelf moeten voeren, wel dat we 
het materiaal moeten ter beschikking stellen. Nu, 500 projecten met evenveel 
projectdefinities en vier of vijf ontwerpen per project, dat is een gigantische 
massa en elk projectdocument of ontwerp heeft een eigen formaat of presentatie.  
Het kost dus al heel wat moeite om dat op een samenhangende manier te 
 formatteren... Toch vind ik dat we de resultaten van de Open Oproep zo inclusief 
en zo open mogelijk moeten kunnen communiceren. Tot nog toe filtert er te wei
nig door naar de buitenwereld, hooguit de projecten die gekozen zijn.

bVr Wij toonden ze alle vijf. Zo’n gemeentebestuur was soms zo trots dat ze er 
meteen een tentoonstelling van wilden maken. De vijf goede voorstellen op 
zich, de diversiteit die de vijf telkens aanwezig stelden, het avontuurlijke dat je 
daarmee soms bereikte, zo’n aanpak communiceer je toch! Dat gebeurde ook 
wel maar misschien niet vaak genoeg. 

MS Ik liet projectfiches maken met een toelichting van de vijf voorstellen en 
ben een samenwerking aangegaan met het tijdschrift A+ om systematisch 
resultaten  naar buiten te brengen. 

pS Het gaat mij gewoon om het ontsluiten van het materiaal via de website. Dat 
is nog geen volwaardig archief maar de directe output van de werkwijze die 
wij nog steeds volgen. Misschien kunnen we over twintig jaar spreken van een 
archief, en dan kan het VAi of het CVAa daar zijn tanden in zetten. 
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een generatie betere ontwerpers? Meer betere architectuur?

En wat met de ontwerpers? Hebben jullie de indruk dat de Vlaamse architectuur-
scène de kansen die ze ineens kreeg ten volle wist te benutten, dat de humuslaag 
vruchtbaar genoeg was? Vlaanderen is tenslotte Nederland of Spanje niet… 

pS Vandaar dat het zo belangrijk was van in het begin jonge architecten aan te 
spreken,  een nieuwe laag aan te boren. En buitenlanders. Die internationale 
toets schrok jonge ontwerpers niet af, integendeel. Ze werden erdoor uitgedaagd 
en probeerden hun eigen werk op te tillen naar een internationale kwaliteits
standaard. Ik heb dit zelf als jonge architect altijd zo gezien. 

bVr Ik kon bij die jongeren wel goed zien waar ze vandaan kwamen. Je had instituten 
die architecten opleidden als objectenmakers en andere waarvan je voelde dat 
het hun om de volledige context te doen was. Dat was opvallend.

Denken jullie dat ook bij de architecten een soort capacity building plaatsvond, 
 vergelijkbaar met deze bij de opdrachtgevers?

bVr Bij jongeren heerst nu in elk geval een ander klimaat. Die gaan overal kijken. 
Enthousiaste jongens en meisjes gaan in de vakantie en het weekend kijken 
naar architectuur. Niet alleen in het buitenland, ook bij ons.

MS Je kunt zeker zeggen dat een generatie jonge architecten dankzij de Open 
Oproep is doorgebroken. Die kregen vervolgens opdrachten die van een heel 
ander kaliber waren dan wat de vorige generatie op die leeftijd kreeg.

Kan je spreken over ‘een generatie’, waren het dan niet steeds dezelfde architecten 
die bij de Open Oproep in de prijzen vielen?

pS Helemaal niet, kijk maar eens naar de lijst van wie allemaal laureaat geworden is.
MS Er zijn momenteel heel wat jongere bureaus die zeer interessant werk 

afleveren.  Veel meer dan in onze tijd. Maar dat is niet enkel te danken aan de 
Open Oproep: wij hebben ook nog les gegeven.

500 Open Oproep projecten, 50% opgeleverd of in uitvoering. 250 projecten die er 
staan of komen is geen quantité négligeable meer maar dat neemt niet weg dat de 
helft van de projecten dus niet doorgaat. Is 50% realisatie goed genoeg? 

bVr Dat is een succes! Als in mijn eigen bureau 50% doorging, zou ik dat fantastisch  
vinden, maar ik denk niet dat we dat cijfer halen.

pS Ik vind 50% realisatie ook heel goed. Tegelijk moet je waakzaam blijven voor 
de andere 50%, vandaar ons versterkt protocol. Indien we het slaagpercentage 

kunnen optrekken naar 55 is dat natuurlijk weer beter. Je moet constant de 
slagkracht van je eigen instrumenten in het oog houden. 

MS Je moet opletten met dergelijke cijfers. Je gooit onvergelijkbare dingen op een 
hoop. Wat met de studies die werden afgewerkt, staan deze ook als realisatie 
genoteerd? Sommige projecten zijn veel moeilijker of gaan over veel meer geld 
dan andere. Wat zegt zo’n globaal cijfer dan? 

bVr Soms is een proces, een algemeen klimaat de echte realisatie. Maar dat blijft 
zeer afhankelijk van de politiek. Als meneer De Wever in de plaats komt van 
meneer Janssens, dan zou het wel eens kunnen dat heel wat dingen niet door
gaan. Verschijnt dit in de debetcijfers van de Bouwmeester?

Oké, weg met de cijfers! Laten we proberen de impact van de Open Oproep in termen 
van zeer goede architectuur in te schatten. Ik neem In publieke opdracht van Hans 
Ibelings ter hand en lees dat de gerealiseerde projecten van de Open Oproep ‘de 
 architectuur in Vlaanderen naar een ander plan brengen’. Hij schat ze allemaal ‘boven  
de middelmaat’, ‘op een gewone manier goed’. Hij ziet wel een evolutie ‘van terug-
houdende eenvoud naar gedurfde presentie’ maar deze verloopt bij nader toezien 
schoorvoetend, wat mogelijk te maken heeft met wat hij ‘Vlaamse geserreerdheid  en 
ingetogenheid’ noemt, een attitude die, aldus Ibelings, ook de buitenlandse bureaus 
overnamen wanneer ze eenmaal bij ons aan het werk waren.1

MS Goed he!
pS Als dat geen open doelkans was voor de architectuur in Vlaanderen!
bVr  Gewoon goed is toch prima! Sorry dat ik erover begin, maar ik werk veel in 

 Nederland. Nederlanders zijn uit op iconen. Voor hen moet de banaliteit van 
het wonen op de ene of de andere manier verbijzonderd worden. En alleen 
aan de buitenkant. Dat is gewoon een andere mentaliteit. Maar je hebt ook 
het voor name van het gewone en dat kennen ze in Nederland niet of willen 
ze niet kennen.  Ze kennen geen stilte: ze roepen, ook met hun architectuur. 
Ik ben aangesteld tot kwaliteitsbewaker van het Zuidas project in Amsterdam  
en  gebruikte daar het woord ‘banaliteit’. Voor een Nederlander is dat 
 onvoorstelbaar. En als je dan zegt: ja maar Loos heeft dat geïntroduceerd, het 
is een positief  begrip, het vormt de achtergrond voor jullie iconen, dan... nee. 
Het is  zoals ik eerder opmerkte over jonge architecten en hun achtergrond: 
sommigen  heeft men geleerd dat architectuur over objecten gaat, bij anderen 
gaat het over een veel ruimere context.

U zegt: ‘gewoon goed is prima’. Maar ‘gewoon goed’ is toch geen label dat bij U past, 
noch als architect, noch als hoogleraar architectuur?

bVr O jawel. Gegeven het aantal studenten is ‘gewoon goed’ dikwijls heel goed.
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Ik herinner mij Uw presentatie tijdens de jury van de Kazerne Dossin. Een beklijvende 
ervaring! Hier was geen architect aan het werk voor wie ‘gewoon goed’ goed genoeg 
was, wel een ontwerper die een bijzonder project toelichtte dat hem nauw aan het 
hart lag. Of, om het minder persoonlijk te stellen, verwijs ik naar de voorstelling van de 
vijf projecten voor het crematorium Hofheide in Holsbeek. Daar waren ontwerpen bij 
waarvan je zegt: dit heeft de ontwerper diep geraakt, dit ontwerp wil iets fundamen-
teels te berde brengen. Ook dat was veel meer dan ‘gewoon goed’.

MS Ik wil het gesprek terug op een algemeen plan brengen. Ik deel de teneur 
van de citaten van Hans Ibelings niet. Die uitspraken klinken erg Hollands en 
erg  typisch voor de architectuurcriticus. Maar ik denk niet dat dit de bood
schap van Ibelings was. Naar mijn mening moet je het hebben over wat in 
een  bepaalde gemeenschap als de standaard geldt. Ik denk dat het daarover 
gaat, ook op internationaal niveau. De mate waarin Vlaanderen prominenter 
meespeelt op de internationale scène in vergelijking met dertien jaar geleden 
en erkend wordt voor een bepaald soort architectuur, heeft te maken met een 
standaard van degelijkheid en doordachtheid, en ook met schroom. Vlaamse 
architectuur is schroomvol in de positieve zin van het woord, omdat zij met een 
omgeving durft om te gaan die schroom nodig heeft. We moeten dat eerder als 
een positieve ontwikkeling beschouwen dan als een tekort. Ik denk dat Ibelings 
daarnaar probeert te verwijzen. 

Deze eigen kwaliteiten van de Vlaamse architectuur, vallen die U meer op nu U veel 
in Frankrijk werkt?

MS Wat in Frankrijk gebeurde de jongste tien jaar, lijkt op wat zich in Nederland 
afspeelde: de verkeerde keuze voor een modieus object ten nadele van iets 
wat zich inschrijft in een soort coherentie. Ik denk dat wij in Vlaanderen dichter 
bij de Zwitserse architectuur staan dan bij de Franse of de Nederlandse. 

pS Naar mijn mening gaat het niet zozeer over de plek, Vlaanderen, Nederland, 
Frankrijk, Zwitserland, maar eerder over de kwaliteitstandaard waarvoor 
je wilt gaan. Nogmaals, je moet garanties inbouwen om kwaliteit te kunnen 
garanderen.  En dan gaat het er niet over of het een aanwezige architectuur of 
een afwezige architectuur is, een iconische of een schroomvolle, beide hebben  
in een bepaalde context hun belang en relevantie. Waar we wel beducht voor 
moeten zijn is... bOb had het over banaliteit...Jawel, banaal kan positief zijn, 
maar middelmatigheid, daar moeten we voor oppassen. Misschien was dat ook 
wel de boodschap van Ibelings.

Oppassen voor middelmatigheid: spreekt hier een zekere terughoudendheid ten aan-
zien van de bereikte architectuurkwaliteit van Open Oproep realisaties? Ook tijdens 

de redactiebesprekingen van de laatste twee Jaarboeken Architectuur Vlaanderen 
merkte ik af en toe een zekere teleurstelling na de misschien te hoog gespannen 
verwachtingen over de architectuur van de Open Oproep. 

pS Teleurstelling is een te groot woord. Ik heb deze zomer de tijd uitgetrokken 
om alle Open Oproepen en alle presentaties te bekijken. Daar zit ontzettend 
veel intelligent materiaal bij maar tegelijk merkte ik wel dat ik vrij snel door die 
500 opdrachten kon browsen en er die uithalen waarvan ik denk dat ze ook op 
internationaal niveau kunnen meedraaien. Dat zijn er veel minder dan 250 en 
dat kan ook niet anders. Niet elke opdrachtgever start de Open Oproep met een 
even hoog verwachtingspatroon of ambitieniveau. 

Te veel kwaliteitserosie bij het uitwerken en realiseren van een aanvankelijk veel-
belovend ontwerp?

pS Je ziet dat een Open Oproep valt of staat met de wijze waarop de ontwerper 
ervoor  wil en kan gaan. De mogelijke valkuilen en weerstanden na het moment 
van keuze kun je niet voorpellen, maar ze zijn aanzienlijk. Ik weet uit ervaring dat je 
als ontwerper stevig in je schoenen moet staan en moet kunnen onder handelen. 
Ik bedoel niet financieel onderhandelen maar onderhandelend ontwerpen, het 
verder ontwikkelen van ideeën. Zowel de bouwheer als de ontwerper moeten dat 
zeer intensieve proces volhouden. Dat is cruciaal voor de uiteindelijke kwaliteit 
van wat gerealiseerd wordt. Op dat vlak is er nog veel werk aan de winkel.

Hoe schatten jullie de bijdrage in aan de Vlaamse architectuur van de toch wel 
indrukwekkende reeks buitenlandse bureaus die jullie aan het werk hebben ge-
zet: Secchi-Viganò, West 8, Baumschlager Eberle, Claus en Kaan, Sergison Bates, 
Rapp+Rapp, Arroyo, Kempe Thill, Proap, RCR et j’en passe… 

MS Daarover hebben we het belangrijkste reeds gezegd: ze zorgen voor een 
 spannender competitie. Door buitenlanders van niveau mee te selecteren, leg 
je de lat hoger en probeer je de eigen mensen beter te laten presteren. En dat 
werkt ook.

bVr Het werkte zowel voor de bouwheren als voor de ontwerpers. Het gebeurde 
dat een bureau na een gezamenlijke presentatie of nadat men elkaars werk 
gezien had, tot de conclusie kwam dat het de bal helemaal had mis geslagen. 
Of dat iedereen het eens was over de uiteindelijke keuze en dat zo’n bureau 
naar huis ging met het besef: ons project was niet je dat, anderen waren beter.

Hoe stonden de buitenlandse ontwerpers tegenover de projecten van de Open 
 Oproep? Was dat voor hen een tussendoortje of een opstap naar meer?
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MS Helemaal niet, er zijn heel wat buitenlandse bureaus die de projecten die ze 
hier gemaakt hebben, zeer belangrijk vinden. Carlos Arroyo is er een van, 
Gonçalo Byrne, Claus en Kaan, Cepezed… 

Indien jullie dat nu los van het bouwmeersterschap en de Open Oproep bekijken, 
denken jullie dan dat de hedendaagse architectuur in Vlaanderen aanwezig is op de 
internationale scène, dat ze er staat en mag gezien worden? 

bVr  Ze mag in ieder geval gezien worden. Of ze ‘er staat’ weet ik niet, maar dat kan 
op zich ook geen behoefte zijn. Ik wil liever de ronde van Vlaanderen winnen 
dan de ronde van Frankrijk. Het gaat er niet om te kunnen uitpakken maar om 
een groeiproces naar een cultuur die hopelijk de moeite waard is. 

MS Dat internationale is toch belangrijk he bOb. Erasmusstudenten in de 
architectuur  wisselen ervaringen uit van Scandinavië tot Lissabon en stilaan 
ook de jonge ontwerpers. Er groeit een echte Europese architectuurscène. 

bVr Als je het toch over ‘er staan’ wil hebben, dan vind ik dat wij er echt wel staan. 
Neem het Concertgebouw van Brugge, neem voor mijn part het MAS erbij en 
zelfs deSingel. Dat zijn dingen die net zo goed zijn als de goeie rommel die ik in 
het buitenland zie. Ik denk niet dat ons ‘er staan’ zo verschillend is. 

Weerbarstige sectoren?

De architectuur in Vlaanderen staat er misschien wel maar geldt dat voor alle 
overheidssectoren die er belangrijke bouwprogramma’s op nahouden? Of kan men 
 spreken van ‘weerbarstige sectoren’ die geen boodschap hebben aan architectuur-
kwaliteit? Neem nu de infrastructuurwerken. Marcel Smets, het was opmerkelijk dat 
zowel U als bOb Van Reeth enkele realisaties in dat domein tot persoonlijke voorkeur 
van de Open Oproep promoveerden. Waren dit witte raven of hebt U het gevoel in de 
betreffende sector het verschil te hebben gemaakt? 

MS Wanneer maak je het verschil? Daar is zeker een begin gemaakt maar het blijft een 
werk van lange adem, iets dat langzaam moet worden opgebouwd en  ontplooid. 
Infrastructuurwerken zijn een sector waar architectuur niet op de agenda stond, 
zeker niet bij de ingenieurs. 

bOb Van Reeth, had U de indruk dat reeds in het begin een aantal sectoren aan uw 
blik of uw bereik ontsnapten?

bVr Bij de Afdeling Gebouwen zeker niet. De sociale huisvesting wel. Hoewel we 
nogal wat contacten gehad hebben, is het eigenlijk nooit tot een opdracht 

 gekomen. We hebben heel wat afgepraat met onder meer Koen Spitaels, 
afdelings hoofd Projecten van de VMSW.

MS Als ik eerlijk mag zijn: dat blijft een van mijn grootste ergernissen. 

Nochtans kan de sociale huisvesting terugblikken op een traditie van vooraanstaande 
architectuur en stedenbouw: de tuinwijken van de jaren 1920 bijvoorbeeld, waarover 
U reeds in het begin van Uw academische carrière publiceerde. 

MS Vandaar dat dit één van mijn grootste frustraties blijft. Sociale huisvesting is 
een bastion. Dat zijn zoveel baronieën waarin niet de meest verheven beleids
voerders zitten en die eigenlijk vooral bevreesd zijn dat iemand hun territorium 
zou binnendringen en hun eigen autoriteit, die in se zwak is, zou ondermijnen. 

Misschien leveren zij goed werk binnen hun eigen terms of reference. Bij sommigen  
hoort daar zelfs architectuur bij, dat blijven evenwel uitzonderingen. Maar als de 
l okale maatschappijen niet te overtuigen waren, werd er dan geprobeerd openingen 
te zoeken op het niveau van de bevoegde minister?

bVr Dat is wel geprobeerd, maar tevergeefs. Wanneer iemand als minister Muyters 
zegt dat op de buiten wonen duurder zal worden, dan wordt hij bijna gevieren
deeld, en toch heeft hij gelijk. Zo’n uitspraak zou van invloed moeten zijn op het 
beleid. De vraag moet dan zijn: wat komt er in de plaats? 

MS Wij hebben met de toenmalige minister van Wonen, Marino Keulen, een 
boek over sociale woningbouw2 uitgegeven, we hebben een studiedag 
georganiseerd,  we hebben geprobeerd daar alle sociale woningbouwmaat
schappijen bij te betrekken. Minister Keulen is uitdrukkelijk komen zeggen hoe 
goed we bezig waren enzovoort. En het gevolg was nul.

En de zorgsector? Is daar reeds een en ander gebeurd of moet de derde Bouwmeester  
er de eerste opening nog forceren?

MS In diverse geledingen van de zorgsector hebben we wel wat kunnen bereiken. 
Ik vind dat daar een paar zeer interessante realisaties zijn uitgekomen, zoals 
de zorgflats van 51N4E in Nevele. Op het vlak van de ziekenhuizen is er weinig 
gebeurd; dat is ook een zeer technische materie.

bVr Bij mij was dat occasioneel. Wij hebben met de Open Oproep onder meer wat 
gedaan in het Imeldaziekenhuis van Bonheiden. Maar dat bleef minimaal, er 
was geen politiek draagvlak.
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Was de operatie scholenbouw tot nog toe de meest succesvolle wat betreft het in-
spelen op een heel beleidsdomein? Ik neem aan dat de 24 modelscholen ‘er zullen 
staan’ op het vlak van architectuur. Maar wat met de rest van de DBFM operatie?

MS Dat werd een heel apart proces. De hele DBFM operatie is voor een stuk zelfs 
ontsnapt aan de overheid.

pS Het zijn uiteindelijk geen 200 maar 154 scholen geworden. En de 24 modelprojecten 
van de Open Oproep… ik weet dat we daarover van mening verschillen. Eigenlijk 
werd er een onderscheid gemaakt tussen een aantal scholen waaraan men met 
veel aandacht en begeleiding ging werken, terwijl de rest het met heel wat minder 
aandacht moet stellen. Maar, wat wil je, het was een ‘inhaaloperatie’. Wanneer je 
dat woord moet gebruiken, is het al te laat. 

bVr Dan wordt het voor de politiek juist interessant: wanneer ze de hete adem in de 
nek voelen, dan pas worden de scholenbouw of de zorg opeens belangrijk.

pS Wat de Open Oproep betreft is het zich richten op sectoren niet zo interessant.

Hoezo? In de 7 memo’s beklemtoont U nochtans de schaal van de ruimtelijke noden 
in Vlaanderen: het Decreet Grond- en Pandenbeleid dat tegen 2020 voorziet in 64000 
extra sociale huur- of koopwoningen, de vergrijzing die tegen 2050 150000 exta woon- 
en zorgplaatsen zal vergen... Dat gaat niet over aparte projecten maar over sectoren. 

pS Ik bedoel: Open Oproepen zijn niet het gepaste instrument om binnen te breken  
in zogenaamd weerbarstige sectoren. Voor een Open Oproep moet men klaar 
zijn; er moet reeds vertrouwen zijn. Je moet andere middelen aan wenden, 
 andere instrumenten ontwikkelen om bepaalde sectoren te benaderen. Deze 
andere instrumenten kunnen wel voorbereidend zijn voor een nieuwe generatie  
Open Oproepen.

Voor U is geen enkele sector echt weerbarstig; zij kunnen en moeten alle benaderd 
worden? 

pS Wanneer je het wil hebben over weerbarstige sectoren: de Vlaamse overheid 
is misschien geen sector, maar ik vind die erg weerbarstig. Ik mis de Vlaamse  
overheid nog steeds in de Open Oproep, in tegenstelling tot de stedelijke en 
gemeentelijke overheden, waar men kan spreken van een serieuze lokale 
 verankering van de Bouwmeester werking. Bij de hogere overheid hoor ik heel 
veel commentaar op de Open Oproep, zonder dat men het echt heeft geprobeerd. 

Kun je stellen dat wat de hogere overheid betreft, verlicht opdrachtgeverschap nog 
niet bestaat? 

pS Opnieuw, ik probeer daar een bocht rond te maken door alle ministers aan te 
spreken op hun bevoegdheid en interesse en daarbij andere instrumenten te 
gebruiken, aangepast aan de vraag en de schaal. Zo hebben we binnen  onze 
Pilootprojecten reeds trajecten lopen rond zorg, collectief wonen, scholen in 
Brussel en landbouw. In het kader van onze territoriale experimenteerruimte,  
Labo Ruimte genaamd, werken we intensief samen met Ruimte Vlaanderen  en 
externe partners rond grootschalige vraagstukken omtrent de kust, energie
landschappen, de rand rond Brussel en de Eurodelta. Op die manier hebben 
we de voorbije jaren zeer direct kunnen inspelen op concrete maatschap
pelijke noden en urgente beleidsvraagstukken. Via een dergelijke aanpak 
op maat worden enerzijds de diverse beleidsmakers nauwer bij het publieke 
 opdrachtgeverschap betrokken (de Pilootprojectencalls aan het adres 
van  publieke opdrachtgevers en ontwerpers gaan rechtstreeks uit van de 
bevoegde  ministers), én kan anderzijds een selectie bouwheren met ambitie 
rekenen op een bijzonder intensieve begeleiding. 

Past Uw droom van een Vlaamse IBA3 daar eveneens in?

pS Ik ben ervan overtuigd dat we onze instrumenten zo breed en grensoverschrijdend 
mogelijk moeten kunnen verankeren binnen het beleidsvoorbereidend kader. 
Een stimuleringsfonds zoals IBA, op Vlaamse schaal weliswaar, zou een cru
ciaal onderdeel moeten zijn van het inschrijven van ontwerpend onderzoek als 
beleidsvoorbereidend instrument. We zullen zien of dat lukt. Ik heb nog twee 
jaar om dit samen met Ruimte Vlaanderen al of niet vleugels te geven. Het be
langrijkste vind ik dat we de afgelopen drie jaren het instrumentarium danig 
 hebben uitgebreid, zodat er, met de Pilootprojecten en Labo Ruimte, naast 
de Open Oproep evenwaardige en complementaire instrumenten zijn kunnen 
 ontstaan om publieke bouwheren, administraties, lokale en Vlaamse beleids
makers nog beter van dienst te zijn. 

Bovenstaande tekst is de neerslag van een gesprek dat plaatsvond in het Atelier 
Bouwmeester, ravensteingalerij 54-59 te Brussel op 11 februari 2013.

1 Zie Hans Ibelings, In publieke opdracht. Vlaams Bouwmeester 1999–2009. SUN, Amsterdam, 2009, pp. 133136.
2 Bruno De Meulder (red.), Onzichtbaar aanwezig. Sociale huisvesting in Vlaanderen, vandaag, Vlaams Bouw

meester, 2008.
3 De IBA (Internationale Bauausstellung) wordt in Duitsland al meer dan een eeuw ingezet als instrument van 

stadsplanning en ruimtelijke ordening bij complexe en urgente vraagstukken. De eerste IBA vond plaats in 
Darmstadt in 1901; momenteel bevindt IBA Berlin 2020 zich in een startfase. Zie ook Peter Swinnens ambitie
nota Zeven memo’s voor een verlichte bouwcultuur (Brussel, Team Vlaams Bouwmeester, 2010) op pp. 1719.
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Atelier Bouwmeester, 11 februari 2013. Vlnr: André Loeckx, Peter Swinnen, b0b Van Reeth en Marcel Smets
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De Open OprOep In VLAAnDeren
EEN BOUWCULTUUR IN KAART 
GEBRACHT
Op de volgende reeks detailkaarten zijn alle Open Oproep projecten van editie 
01 tot en met 25 aangeduid met hun volgnummer. De gegevens over elk van deze 
projecten zijn, via het Open Oproep volgnummer, terug te vinden in het Open 
Oproep register, alsook, vanaf medio 2014, via www.vlaamsbouwmeester.be.
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Open OprOep register
ExhaustiEvE projEctEnlijst 
2000 –2013
Dit register biedt een volledig overzicht van alle tot op heden in open oproep ge-
publiceerde projecten, gerangschikt per editie en terugtellend van open oproep 
25 (voorjaar 2013) tot open oproep 1 (juli 2000). per project worden de volgende 
gegevens vermeld:

• het open oproep volgnummer, samengesteld uit vier cijfers: de eerste twee 
geven aan om welke open oproep editie het gaat, met de laatste twee wordt 
het projectnummer aangeduid. 

• een korte omschrijving
• het adres
• de bouwheer
• de deelnemende ontwerpteams (indien de opdracht werd gegund,  

staat het gekozen team vet gedrukt)
• de status
• de geografische ligging 
 

  gerealiseerd
  in uitvoering
  nog niet opgestart
  selectie lopende
  geannuleerd

 



DEElnEmErs/gEgunD ....................................................................................................................... status ............. kaartnr .......projEct ............................ aDrEs  ....................................................... bouwhEEr ...............................................................

259258

OO 25 ...2013 ......................................

2501 ......De Zande ruiselede ...........bruggesteenweg 130,  ...............................vo, wvg, agentschap Fonds jongerenwelzijn, ..... Atelier Kempe thill, architecten de vylder vinck taillieu, architectenbureau jan maenhout, ur architects ..........   .................vii E9
.............................................................8755 ruiselede ............................................afdeling gemeenschapsinstellingen ........................ 
2502 ......niras Dessel ......................gravenstraat, kasteelsedijk,  ....................niras – nationale instelling voor radioactief ......... bovenbouw – ono architectuur, pascal FlammEr, powerhouse company + lars + vlietlandscapes ......   ................. v c24
.............................................................2480 Dessel ..................................................afval en verrijkte splijtstoffen .................................... 
2503 ......sociaal woonproject ..........seringenstraat,  ..........................................De gelukkige haard ....................................................  ..........................................................................................................................................................................................   .................... i c4
..............oostende .............................8400 oostende
2504 ......gemeentehuis .....................burgemeester omer De meyplein 1, ........gemeentebestuur sint-gillis-waas .......................... architecten els Claessens en tania Vandenbussche / technum, agwa, hans verstuyft architecten,  ..........   ................ iii c15 
..............st.-gillis-waas ....................9170 sint-gillis-waas ......................................................................................................................... ura, wiel arets architects
2505 ......masterplan ..........................centrum puurs,  ..........................................gemeentebestuur puurs ............................................ maat-ontwerpers, maxwan, nero, plusoffice / DElva, posad ................................................................................   ..............viii E17
..............hondsmarkt puurs ..............2870 puurs

OO 24 ...2012 ....................................

2401 ......aZ jan portaels ...................cat-site,  .....................................................vzw algemeen Ziekenhuis jan portaels .................. nU – dJgA – Ar-te – West8 – stABO – DAiDALOs, claus en kaan & poponcini en lootens, .......................   ................ ix F18
..............vilvoorde ..............................1800 vilvoorde ..................................................................................................................................... philippe samyn & partners, schmidt hammer lassen architects, aaprog | awg
2402 ......upc st.-kamillus ..................krijkelberg 1,  ..............................................vzw provincialaat der broeders van liefde ............. Van Belle & Medina, sncDa, noaarchitecten, atelier kempe thill / Daniel van Doorslaer,  ...........................   ...............xv g21
..............bierbeek ...............................3360 bierbeek ...................................................................................................................................... stéphane beel architect 
2403 ......Eigen thuis en heilig .........schildpadstraat 30,  ....................................vzw Eigen thuis en vzw woon-en ............................ architecten Els claessens en tania vandenbussche, bovenbouw – David kohn architects, ...........................   ................ ix F18
..............hart grimbergen .................1850 grimbergen .........................................Zorgcentrum heilig hart ............................................. lava – jaja architects, raDar – marc mackEn
2404 ......Zeedijk oostende ................oostende Zeedijk, zone raversijde ..........agentschap voor maritieme Dienstverlening en .... stefano boeri architetti, technum/georges Descombes/aDr architectes, artgineering / ................................   .................... i c4
.............................................................tot wellington, 8400 oostende ..................kust (mDk) – afdeling kust ........................................ arup, bEl/nEY & partners, xaveer De geyter architects
2405 ......Dorpskernvernieuwing ......centrum nazareth,  .....................................gemeentebestuur nazareth....................................... atelier jplx, Denis Dujardin en grontmij belgium, mjosE van hEE architEctEn, posad ............................   ............... vii F11
..............nazareth ..............................9810 nazareth ..................................................................................................................................... 
2406 ......Destelheide Dworp.............Destelheidestraat 66,  ................................agentschap sociaal – cultureel werk voor jeugd  lpp (ledroit pierret polet) / landzicht, planners, point supreme & koolhaas & melis, ......................................   ............. xiv h17
.............................................................1653 Dworp ..................................................en volwassenen .......................................................... studio associato secchi-viganò
2407 ......masterplan woon-bal .......gebied begrensd door de spoorweg,  .....gemeentebestuur nijlen ............................................ atelier jplx, maat-ontwerpers, maxwan, posad .....................................................................................................   ................ix D20
..............nijlen ....................................molenstraat, kesselsesteenweg,
.............................................................goorstraat en loze bareel
2408 ......sinte-gitter landen ............sintz-gitter, landen.....................................stadsbestuur landen .................................................. buro lubbers, landlab / marc / DaF, vErsa, vista / antea group / bailleul .......................................................   ............. xvi h24
2409 ......met zicht’ appartementen ...verstellestraat, schietbaanstraat, ...........cvba De oostendse haard ......................................... Bevk perovic Arhitekti, charles vandenhove et associés ......................................................................................   .................... i c4 
..............oostende .............................voorhavenlaan, 8400 oostende ........................................................................................................ lens ass / pascal François, next architects, nFa
2410 ......ontwikkelingsplan  .............woonuitbreidingsgebied molenveld: ......c.v. De ideale woning ................................................ import.Export architecture, karbon’, sculp(it)architecten, studio associato ......................................................   ................iv b17
.............. ‘molenveld’ stabroek .........grote molenweg, ‘s hertogendijk,  .................................................................................................. secchi-viganò, witherford watson mann architects
.............................................................kleine molenweg, k. van tichelenlaan,
.............................................................2940 stabroek
2411 ......provinciale ...........................alexianenweg,  ...........................................provincie vlaams-brabant, leuven .......................... B-iLD, bart macken Eef boeckx partnership, collectief noord, nl architects, tom thys architecten ............   ...............xv h17
..............school tienen .......................3300 tienen ..........................................................................................................................................  ..............................................................................................................................................................................................
2412 ......Dienstencentrum ................koning alberstraat 9/11,  ............................ocmw Zedelgem ........................................................ brut / java, bulk architecten, haerynck en vanmeirhaeghe architecten ........................................................   .................vii E7
..............Zedelgem .............................8210 Zedelgem
2413 ......brandweerkazerne en .......perceel tussen oude smidsestraat en ....gemeentebestuur Dilbeek ......................................... studio snCDA et al, architecten de vylder vinck taillieu, office kersten geers David van severen,  ..............   ............. xiv g17
..............polyvalente zaal Dilbeek ....ninoofsesteenweg te 1700 Dilbeek .................................................................................................. 
2414 ......academie kapellen ............antwerpsesteenweg, 2950 kapellen........gemeentebestuur kapellen ....................................... bEl, met zicht op zee, ssa/xx / back mcmaster architecten ..................................................................................   ................iv b18
............................................................................................................................................................................................................................ 
OO 23 ...2012 ......................................

2301 ......centrumas mechelen ........as station - ..................................................stadsbestuur mechelen ............................................. Maxwan, brut+lanD, bureau b+b, studio associato secchi-viganò, buur / latZ .......................................   ................ ix E19
.............................................................grote markt ......................................................................................................................................... 
2302 ......nieuwbouw .........................schootstraat,  ..............................................Erasmushogeschool brussel ..................................... Bevk perovic Arhitekti / B-architecten, architecten bob361, De smet vermeulen architecten, .....................   .............xv g128
..............Erasmushogeschool ...........1000 brussel ........................................................................................................................................ pascal FlammEr, xaveer De geyter architects
..............brussel
2303 ......sint-godelieve ....................turnhoutsebaan 250,  .................................provinciebestuur antwerpen..................................... schmitz / igodt, abscis architEctEn, hasa architecten, mecanoo international, ........................................   ................ iv c18
..............antwerpen ...........................2100 Deurne ......................................................................................................................................... point supreme & koolhaas & melis
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2304 ......middelbaar onderwijs ........Desguinlei 33,  .............................................ag vespa, autonoom gemeentebedrijf voor............ explorations architecture, office kersten geers David van severen / bureau bas smets, ...............................   ............ detail iv 
..............antwerpen ...........................2018 antwerpen ..........................................vastgoed en stadsprojecten antwerpen  ................. philippe samyn & partners, architecten de vylder vinck taillieu / DrDh architects / 
............................................................................................................................................................................................................................ istema, wiel arets architects
2305 ......sociaal woonproject ..........Dorpplaats,  .................................................ocmw koksijde ........................................................... puls architecten, blaF architecten, point supreme & koolhaas & melis, sumoffice + van noten.................   .................. vi E3
..............koksijde ...............................8760 wulpen ........................................................................................................................................ 
2306 ......ontmoetingscentrum en ....markt/ binnenpad,  .....................................gemeentebestuur kasterlee ...................................... DierenDOnCKBLAnCKe ArCHiteCten, architectenbureau paul de ruiter + lars, hub, ...............................   ................... v E5
..............dorpskern kasterlee...........3460 kasterlee ..................................................................................................................................... label maat, baukunst / Denis Dujardin
2307 ......masterplan en .....................centrum van de gemeente ........................gemeentebestuur gooik ............................................. maat-ontwerpers, clustEr, something Fantastic, artgineering / h+n+s landschapsarchitecten / ..............   ............. xiv h16
..............ontwikkelingsplan gooik ...gooik .................................................................................................................................................... kpw architecten

OO 22 ...2011 ......................................

2201 ......Qvit antwerpen .................provinciestraat-ploegstraat,  ....................provinciebestuur antwerpen..................................... OnO, barak, baukuh, l’Escaut / greisch, witherford watson mann architects – origin ................................   ............ detail iv
.............................................................2018 antwerpen .................................................................................................................................. 
2202 ......cultuurcentrum Deinze ......brielstraat / mouterijdreef 9800 Deinze ..stadsbestuur Deinze ................................................... V+ & trAns, agwa, ono, sou Fujimoto architects  .................................................................................................   ............... vii F10
2203 ......politiehuis koksijde ............marktplein, 8670 koksijde ..........................politiezone westkust .................................................. Achtergael / technum, crepain binst architecture, lens / arets, low architecten, oFis arhitekti ...........................   .................. vi E2
2204 ......ocmw Eeklo .......................Zuidmoerstraat 136, 9900 Eeklo ................ocmw Eeklo ................................................................ 1:1 Architecture, marc koehler architects, nero, oFis arhitekti, tom thys architecten ...................................   ...............vii D11
2205 ......bibliotheek niel ..................antwerpestraat 24, 2845 niel ....................gemeentebestuur niel................................................ pLUs office architects, architectuur kristoffel boghaert, christian kieckens architects, ................................   ................ ix E18
............................................................................................................................................................................................................................ sculp(it)architecten,
2206 ......bibliotheek kortemark .......torhoutstraat 9, 8610 kortemark ..............gemeentebestuur kortemark ....................................  ..........................................................................................................................................................................................   .................. vi E6
2207 ......gedempte Zuiderdokken ...tussen waalse kaai en vlaamse kaai,  ....ag stadsplanning antwerpen ...................................  ..........................................................................................................................................................................................   ............ detail iv 
..............antwerpen ...........................tussen scheldestraat en van ....................
.............................................................der sweepstraat
2208 ......groen lint oostende ..........oostende ......................................................stadsbestuur oostende .............................................. technum / georges Descombes, Ds, hospEr nl, must stedebouw, witteveen + bos belgium ....................   .................... i c4
2209 ......structuurvisie......................grimbergen, centrum ...................................gemeentebestuur grimbergen .................................. Atelier starzak strebicki, palmbout / €spacE / witteveen + bos, urban platform.........................................   ...............xv g18
..............strombeek-bever ...............strombeek-bever
2210 ......masterplan ..........................molenstraat, 2870 puurs ............................gemeentebestuur puurs ............................................ BUUr, buro lubbers, Dogma, proap .........................................................................................................................   ..............viii E17
.............. landschapspark puurs ...................................................................................................................................................................... 
2211 ......bso De Dageraad ..............tapstraat 12, 3720 kortessem ...................g-o! onderwijs van de vlaamse gemeenschap ..... puls architecten, architectenbureau praet-verlinden, dmva architecten ...........................................................   ............. xvi g27
..............kortessem
2212 ......bs De muziekladder ..........jan blockxstraat, 1030 schaarbeek ........g-o! onderwijs van de vlaamse gemeenschap ..... Barak, bart macken Eef boeckx partnership, collectief noord, puls architecten, urban platform .....................   ...............xv g18
..............schaarbeek
2213 ......bibliotheek ..........................Edgard tinellaan en de goswin de ..........stadsbestuur mechelen ............................................. HildundK / Korteknie stuhlmacher Architecten, De smet vermeulen / roma, ....................................................   ................ ix E19 
..............predikherenklooster...........stassartstraat, 2800 mechelen ......................................................................................................... DriEsEn-mEErsman-thomaEs architecten, robbrecht en Daem architecten / 
..............mechelen ........................................................................................................................................................................................... architectenbureau k. beeck, witherford watson mann architects / origin

OO 21 ...2011 ......................................

2101 ......provinciehuis .......................koningin Elisabethlei 22,  .............................provinciebestuur ......................................................... Xaveer De geyter Architects, t.o.p. office / 1:1 architecture / arup, so-il, awg architecten,  ......................   ............ detail iv
..............antwerpen ...........................2018 antwerpen ...........................................antwerpen .................................................................... miralles tagliabue
2102 ......woonzorgcentrum en ........hoek marolleweg en ....................................vzw vijvens ................................................................... sergison Bates architects, hildundk / korteknie stuhlmacher architecten, rapp+rapp, oFFicE / hhF .........   ............. xiii g10
..............kinderdagverblijf .................passionistenstraat, kruishoutem ....................................................................................................... 
..............kruishoutem
2103 ......Zorgcampus wingene .......h. sacramentstraat, 8750 wingene .........vzw amphora ............................................................... sergison Bates architects, architecten groep iii, hEnlEY halEbrown rorrison, jDwa&opEn, rau ...   .................vii E8
2104 ......woonzorgcentrum ..............koningin Fabiolalaan 62,  .............................ocmw machelen ........................................................ HildundK / Korteknie stuhlmacher Architecten, casanova + hernandez architecten, ......................................   ...............xv g19
..............machelen ............................1830 machelen ..................................................................................................................................... mikeviktorviktor architects, noaarchitecten, osar architects
2105 ......huis perrekes oosterlo ......Zammelseweg 1, 2440 oosterlo ................vzw huis perrekes ....................................................... nU architectuuratelier, schmitz – igodt, pt architEctEn, raum architecten, ur architects ............................   ................. x E23
2106 ......crematorium Zemst ............Erasmuslaan, site cargovil,  ......................havicrem ...................................................................... Christian Kieckens Architects / DAe, sou Fujimoto, nu architectuuratelier, noaarchitecten, .........................   ................ ix F18
.............................................................1980 Zemst-Eppegem ......................................................................................................................... pascal Flammer
2107 ......immerzeeldreef aalst .........zone tussen brusselsesteenweg,  ...........stadsbestuur aalst ...................................................... MAArCH, brut+lanD, bureau b+b en jan lauwers & partners, Dogma, urban platform ............................   ..............viii F15
.............................................................hof ten bergestraat/langestraat,
.............................................................Zandberg en somergembeek
2108 ......sociaal huis sint-niklaas ...abingdonstraat, 9100 sint-niklaas ...........ocmw sint-niklaas .................................................... architecten els Claessens en tania Vandenbussche, architecten bob361, ........................................................   ............. viii D16
............................................................................................................................................................................................................................ architectenbureau k. van velsen, hootsmans architectuurbureau, poponcini & lootens



DEElnEmErs/gEgunD ....................................................................................................................... status ............. kaartnr .......projEct ............................ aDrEs  ....................................................... bouwhEEr ...............................................................

263262

2109 ......sint-jan staden ..................site home sint-jan .....................................gemeentebestuur staden .......................................... Volt-architecten, architectenbureau jan maenhout, atelier pierre bernard,  ....................................................   .................. vi F6
............................................................................................................................................................................................................................ hootsmans architectuurbureau, poot roegiers architecten
2110 ......oud rushtuis laarne ...........molenstraat 35, 9270 laarne .....................ocmw laarne + shm Eigen Dak .............................. Lohmann’s Architecture, architecten de vylder vinck taillieu, architectenbureau praet-verlinden, ................   ................viii E3
............................................................................................................................................................................................................................ architectuurbureau karel lowette
2111 ......sociale woningen ...............paquaylaan 2-4-6, tongeren .....................tongershuis cvba ........................................................ s333, bruggink samenwerking, Dick van gameren architecten, met zicht op zee, nFa ......................................   ............. xvi h27 
..............tongeren ............................................................................................................................................................................................ 
2112 ......sociale woningen ...............rodekruisstraat/guldensporenlaan,  .......c.v. Zonnige kempen .................................................. pLUs Office Architects, Dogma, DaF-architecten, cluster / poot – roegiers architecten, .............................   ................ ix E23
..............westerlo ..............................westerlo .............................................................................................................................................. witherford watson mann architects
2113 ......campus schoonmeersen ..campus schoonmeersen, .........................hogeschool gent ......................................................... sADAr+VUgA, hootsmans architectuurbureau, studio leon thier architecten, ar-tE / .................................   ...............vii E12
..............gent ......................................voskenslaan 362 /  .............................................................................................................................. search, bEl / bureau d’études weinand
.............................................................schoonmeersstraat 52, gent
2114 ......pastorij moorsel .................bergsken 1, aalst ........................................kerkfabriek sint-martinus .......................................... sUMoffice + Van noten, architectuur kristoffel boghaert, Filip De mulder architect,  ......................................   ..............viii F15
............................................................................................................................................................................................................................ karuur architecten, ono
2115/1...pleinschool kortrijk ............plein 14, kortrijk ..........................................school invest ............................................................... ABsCis ArCHiteCten, atelier pierre bernard, jDs + paillarD .........................................................................   ............... xiii h8
2115/2...st.-amandscollege .............Diksmuidekaai 6, 8500 kortrijk ..................school invest ............................................................... zie 2115/1 .........................................................................................................................................................................   ............... xiii h8
..............kortrijk
2116 ......vrij onderwijs......................groenstraat 44-46,  .....................................school invest ............................................................... Koppert + Koenis Architecten, bulk architecten, evr-architecten ........................................................................   ............. xiii g11
..............oudenaarde .........................9700 oudenaarde
2117 ......sint-paulus mol ..................kruisven 25, 2400 mol ................................school invest ............................................................... teeMA architecten / schilling Architekten / Wirtz international, Dok architecten, waw ...............................   .................x D24

OO 20 ...2010

2001 ......nieuwbouw en renovatie ..berchemlei 115, borgerhout .....................vo, bZ, agentschap voor facilitair............................ Lieven Achtergael Architecten / group a, mEta architectuurbureau, v+ trans ney & partners Dgmr,  ...   ............ detail iv
..............waterbouwkundig labo .............................................................................management, afdeling gebouwen ........................... verdickt & verdickt architecten
..............borgerhout
2002 ......provinciehuis gent .............bouwblok woodrow wilsonplein,  ...........provincie oost-vlaanderen ........................................ nero, de architekten cie, mlzd, philippe samyn & partners, tony Fretton architects ........................................   ..............viii E12
.............................................................kuiperstraat en oude scheldestraat gent .
2003 ......De wijnpers leuven ...........mechelsevest 72, leuven ..........................provincie vlaams-brabant, leuven .......................... Office KgDVs / Util, ura, henley halebrown rorrison, mDma .............................................................................   ...............xv g21
2004 ......crematorium aalst .............siesegemkouter aalst ................................ intercommunale westlede ........................................ Claus en Kaan Architecten, baukunst, ono, philippe samyn & partners, tony Fretton architect ...................   ..............viii E15
2005 ......rabottorens gent ...............site tussen griendeplein,  .........................sociale huisvestingsmaatschappij woningent ...... poponcini & Lootens, architectenbureau bart Dehaene, De smet vermeulen architecten, ..............................   ..............viii E12
.............................................................opgeëistenlaan, Filips van cleeflaan .............................................................................................. tony Fretton architects, architecten bob361 / kempe thill
.............................................................en rabotpark
2006 ......stedelijk blo leuven .........ruelensvest 127, leuven ...........................stadsbestuur leuven .................................................. LAVA architecten, architecten bob361, atelier kempe thill,  ................................................................................   ...............xv g21
............................................................................................................................................................................................................................ hEnlEY halEbrown rorrison, lat architecten
2007 ......scholencampus knokke ....oksel Driewegen – tolpaert,  ..................... gemeentebestuur knokke-heist ............................... nL architects, adn / matador, bogDan & van broEck architEcts, De smet vermeulen ...........................   ................... ii b8
.............................................................knokke-heist ....................................................................................................................................... architecten, DiErEnDonckblanckE / l.u.s.t. architEctEn
2008 ......wijkplein cadix en ..............aan het kattendijkdok, centraal in  ..........ag stadsplanning antwerpen ................................... pt ArCHiteCten, gross. max., okra landschapsarchitecten, office kersten geers ...................................   ............ detail iv
..............napelsstraat a’pen ............de cadixwijk op het Eilandje ............................................................................................................. David van severen / land in zicht, uaps
2009 ......bkp centrum Dilbeek .........centrum Dilbeek .........................................gemeentebestuur Dilbeek ......................................... MAArCH, aldrik heirman / lanD9 trans, brut+lanD, mecanoo international, vectris ...............................   ............. xiv g17
2010 ......masterplan centrum ..........centrum heist-op-den-berg .....................gemeentebestuur heist-op-den-berg ...................... planners, claus en kaan architecten, hospEr nl, maat-ontwerpers, lanD  .....................................................   ................ ix E21
..............heist-op-den-berg .............(tussen station en gemeentehuis) .................................................................................................... landschapsarchitecten / brut / arcaDis
2011 ......stationsomgeving ...............stadshart – statiosnomgeving ..................stadsbestuur turnhout ............................................... Bureau B+B / B-architecten, awg architects, kcap, maat-ontwerpers,  ............................................................   .................v b23
..............turnhout ..............................turnhout............................................................................................................................................... grontmij / mikeviktorviktor architecten
2012 ......citadelpark gent .................citadelpark gent .........................................stadsbestuur gent ...................................................... H+n+s landschapsarchitecten/Artgineering/peter Kint architecten, akb / Fla, baukunst, ............................   ..............viii E12
............................................................................................................................................................................................................................ hospEr nl, zus / maat
2013 ......cordonnier wetteren .........centrum wetteren (tussen schoolstraat, gemeentebestuur wetteren ..................................... De smet Vermeulen architecten, hEiDE & von bEckErath, low architecten, planners,  ..............................   ..............viii F14
.............................................................schooldreef, jan broeckaertlaan en............................................................................................... spongE & ww+
.............................................................lange kouterstraat)
2014 ......gemeentehuis Zulte ...........centrumstraat / grote steenweg ..............gemeentebestuur Zulte .............................................. goedefroo+goedefroo architecten, lens°ass architecten, ura van belle & medina architects, wE-s .........   ............... vii F10
............................................................................................................................................................................................................................ 
2015 ......ocmw-campus ..................prinsenpad 25, rijkevorsel ........................ocmw rijkevorsel ...................................................... poot roegiers architecten, carton123 architecten, dmva architecten, ZED, ur architects ..............................   ................iv b21
.............................................................rijkevorsel
2016 ......gemeenschapscentrum ....Dorpsplaats 24, wulpen .............................stadsbestuur koksijde ................................................ sO-iL, architectuur kristoffel boghaert, baukunst, van de walle-bossuyt architecten, .....................................   .................. vi E3
..............wulpen koksijde ................................................................................................................................................................................ orizon / nuvolab / goossens+bauwens
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2017 ......topsportschool wilrijk .......Edegemsesteenweg 100, wilrijk ...............ag vespa, autonoom gemeentebedrijf voor............ Compagnie O., agwa landinzicht, geurst & schulze architecten, hub, wit .......................................................   ................ix D18 
....................................................................................................................................vastgoed en stadsprojecten antwerpen .................. 
2018 ......heilig pius-x instituut ........viide-olympiadelaan 25,  ...........................school invest ............................................................... ieA / pLUsOFFiCe, Drost + van veen architecten, huiswerk architecten .............................................................   ............ detail iv
..............antwerpen ...........................antwerpen
2019 ......ursulinen mechelen ...........hoogstraat 35, mechelen ..........................school invest ............................................................... label architecture, a2D architects, kathy vanhulle / arjm ...................................................................................   ................ ix E19
2020 ......ms en kta stene ...............steensedijk 495, oostende ........................school invest ............................................................... Urban platform, puls architecten, studio leon thier / hEt architecten ................................................................   .................... i c4
..............oostende
2021 ......bs De brug Erpe-mere ......koebrugstraat 7, Erpe-mere .....................school invest ............................................................... Architectenbureau Bart Dehaene / sileghem en partners, compagnie o., ..........................................................   ..............viii F15
............................................................................................................................................................................................................................ geurst & schulze architecten

OO 19 ...2011

1901 ......campus schoonmeersen  ...campus schoonmeren 1,  ..........................hogeschool gent .........................................................  ..........................................................................................................................................................................................   ...............vii E12
..............1 gent ...................................schoonmeersstraat 52
1902 ......campus schoonmeersen  ...campus schoonmeren 2,  ..........................hogeschool gent .........................................................  ..........................................................................................................................................................................................   ..............viii E12
..............2 gent ...................................voskenslaan 362, 9000 gent
1903 ......campus mercator gent .....campus mercator – nonnemeersstraat, ..hogeschool gent ......................................................... architecten de vylder vinck taillieu, 360 architecten, architEcturE rEsEarch unit,  ................................   ..............viii E12
.............................................................9000 gent ............................................................................................................................................. ipostudio architetti srl, noaarchitecten
1904 ......campus vesalius gent .......campus vesalius – keramiekstraat 80,  ..hogeschool gent ......................................................... Marc Koehler Architects, architectenbureau Dirk coopman, architectenbureau praet-verlinden,  ...............   ..............viii F12
.............................................................9000 gent ............................................................................................................................................. csd architecten, lohmann’s architecture
1905 ......academie Deinze ...............leiedam 4 a, 9800 Deinze ..........................stadsbestuur Deinze ................................................... Wit – Lens, atelier4-architecten/geninasca Delefortrie / g3 adviesbureau, claus en kaan ...........................   ............... vii F10
............................................................................................................................................................................................................................ architecten, jDwa&opEn, t’jonck-nilis
1906 ......De kazematten gent ..........kazemattenstraat 17, 9000 gent ...............vzw kazematten ........................................................... met zicht op zee, Dekeyser & vereeken,  ...................................................................................................................   ..............viii E12
............................................................................................................................................................................................................................ geert peymen / volt-architecten, kris vandecasteele vander maren / teitelbaum/ François
1907 ......bezoekerscentrum .............reningelststraat 11, 8950 heuvelland ......gemeentebestuur heuvelland ................................... Happel Cornelisse Architecten., barak, blaF architecten, onzeville, rocha tombal architecten ...................   ................ xii h4
..............heuvelland ..........................(kemmel) .............................................................................................................................................. 
1908 ......Droogdokkenpark ...............gebied tussen de schelde en het .............ag stadsplanning antwerpen – waterwegen ........ Van Belle & Medina, clustEr, palmbout urban landscapes /  ............................................................................   ............ detail iv
..............antwerpen ...........................kattendijkdok, tussen de kattendijksluis .... en Zeekanaal ............................................................... satrian beheer, import.Export architecture / juurlink + geluk, h+n+s / brut
.............................................................en de royersluis
1909 ......masterplan en bkp ..............grondgebied landen  .................................stadsbestuur landen .................................................. pLUs office architects, clustEr, Eker & schaap landschapsarchitectuur, technum ......................................   ............. xvi h24
..............landen ................................................................................................................................................................................................ plattformberlin / studiovlay / plansinn
1910 ......publieke ruimte wijnegem ..2110 wijnegem ............................................gemeentebestuur wijnegem ..................................... BrUt + LAnD, artgineering, buur, palmbout / happel en cornelisse, studio associato secchi-viganò .......   ................ iv c19
1911 ......masterplan en bkp en ........machelen .....................................................gemeentebestuur machelen ..................................... Maxwan, maarch, nero, org, arriola & Fiol arquitectes / kris huysmans .......................................................   ...............xv g18
..............rup machelen ...................................................................................................................................................................................  ..............................................................................................................................................................................................
1912 ......sociaal huis merksplas .....markt 11, 2230 merksplas ..........................ocmw merksplas ....................................................... rADAr architecten, moriko kira architect, pt architEctEn, geert pauwels /  .................................................   ................iv b22
............................................................................................................................................................................................................................ gunnar Degerlid, ZED
1913 ......Fietsersbruggen gent ........oudespoorweg – leebeekstraat –  ..........stadsbestuur gent – Dienst wegen,  ....................... Bureau d’etudes greisch, 360 architecten, ipv Delft, philippe samyn & partners, .............................................   ............... vii F12 
.............................................................De pintelaan ................................................bruggen & waterlopen .............................................. marie josé van hee / bas
1914 ......parkeergebouw ...................gent – hundelgemsesteenweg ................stadsbestuur gent – parkeerbedrijf .........................  ..........................................................................................................................................................................................   ..............viii E12
..............ledeberg gent .....................(ledeberg)
1915 ......pendelparking oostkamp ...kapellestraat, 3945 oostkamp...................vo, mow, agentschap wegen en verkeer ............. Artgineering / H+n+s, buro voor vrije ruimte / vermander & van mol, maat-ontwerpers, ................................   ................ vii D8
....................................................................................................................................west-vlaanderen ........................................................ paul Deroose, ssa/xx
1916 ......bo woudlucht heverlee ....prosperdreef 7, 3001 heverlee..................school invest ............................................................... Cuypers & Q, DsDha, lat architecten / ar-tE / stabo .........................................................................................   ...............xv g21
1917 ......bs boom park .....................van leriuslaan 221, 2850 boom ................school invest ............................................................... AreAL ArCHiteCten / geBOteC / DeFLAnDer, architecten de vylder vinck taillieu, planners ......................   ................ ix E18
1918 ......kta heist-op-den-berg .....Fr. coeckelbergstraat 22, ..........................school invest ...............................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
1919 ......ka koekelberg ....................klein berchemstraat 1,  ...............................school invest ............................................................... Bogdan Van Broeck, wit, hertzberger / bossuyt  ....................................................................................................   ............. xiv g17
.............................................................1080 koekelberg ...................................................................................................................................  
1920 ......bs schakelschool ..............larestraat 15, kuringen..............................school invest ............................................................... geurst & schulze architecten, bert gellynck / burobill, java architecten..........................................................   ..................x F26
..............kuringen
1921 ......vbs lebbeke .......................brusselsesteenweg 41- 43, 9280 lebbeke ..school invest ............................................................... Compagnie O., Dial-architects, l’Escaut..................................................................................................................   ..............viii F26
1922 ......kta1 en ter Zee .................m. sabbestraat 2, oostende .....................school invest ............................................................... tom van Mieghem / ghislain Lams, architectenbureau ir. marlies rohmer, nero .............................................   .................... i c4
..............oostende
1923 ......groenendaalcollege ...........ullenshofstraat 2 2170 antwerpen ...........school invest ............................................................... Hub, atelier pro architekten, markant ...................................................................................................................   ................ iv c18
..............merksem
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1924 ......bs klim op vilvoorde .........ledegackstraat 16, vilvoorde ...................school invest ............................................................... pt ArCHiteCten, DEwil architecten, kathy vanhulle / arjm .............................................................................   ................ ix F18
1925 ......bs ‘t kofschip Duffel ..........kwakkelenberg 53, 2570 Duffel .................school invest ............................................................... peter Kint / Architectenbureau A.J. philippe / pieter Walraet, hEt is maDE, wdog architecten ....................   ................ ix E19
1926 ......bs De klinker riemst .........sint-jansstraat herderen, 3770 riemst ...school invest ............................................................... DierenDOnCKBLAnCKe ArCHiteCten, c.t. architects / E.s.a., De gouden liniaal architecten ..................   ............. xvi h28
1927 ......bs De brug bocholt ...........brugstraat 22, bocholt ...............................school invest ............................................................... Lens / Uarchitects, Egide meertens architecten, skEts architectuurstudio .......................................................   .................x D28
1928 ......kta pro technica halle ....kluisstraat 1, halle......................................school invest ............................................................... stéphane Beel Architecten, rapp+rapp / snelder architecten / snoek & partners, uaps ...............................   ............. xiv h17
1929 ......Emmaüsinstituut aalter .....sint-gerolflaan 20, 9880 aalter .................school invest ............................................................... VMX Architects, aiko, mEta ......................................................................................................................................   ...............vii E10
1930 ......technische scholen ...........jef Denynplein 2, 2800 mechelen ............school invest ............................................................... AWg architecten, De smet vermeulen architecten, inbo .......................................................................................   ................ ix E19
..............mechelen
1931 ......bs ‘t Zandhofje ...................liersebaan 51, Zandhoven ........................school invest ............................................................... A33 architecten, aha!vonk, onix ..................................................................................................................................   ................ix D21
..............Zandhoven

OO 18 ...2009

1801 ......cvba waalse krook ..........bouwblok lammerstraat,  .........................cvba waalse krook ................................................... rCr Aranda pigem Vilalta arquitectes / Coussée & goris, mateus beel, schmidt hammer lassen, ..............   ..............viii E12
..............gent ......................................walpoortstraat en schelde, gent ..................................................................................................... unstudio, toyo ito
1802 ......markt harelbeke .................marktplein tot en met westwijk,  .............stadsbestuur harelbeke ............................................. Verne / pALMBOUt, casanova + hernandez architecten, Derman verbakel architecture,  ...........................   ............... xiii g8
.............................................................tussen n43 en leie incl. beide .......................................................................................................... okra landschapsarchitecten, uaps
.............................................................jaagpaden, harelbeke 
1803 ......kattenberg – regina ..........grotestraat, genk .......................................stadsbestuur genk ...................................................... De gouden Liniaal Architecten / geOsteD, hub, maccreanor lavington architects,  ......................................   ..................x F28
..............mundi genk ........................................................................................................................................................................................ maxwan, wE-s
1804 ......ocmw Damme ...................burgstraat 4, Damme .................................stadsbestuur Damme / ocmw Damme ................... tom van Mieghem / ghislain Lams, De smet vermeulen architecten, DElva, hub, stramien ..........................   ................... ii c8
1805 ......ontmoetingscentrum .........aartrijksestraat nr. 9 en 65,  ......................gemeentebestuur Zedelgem ..................................... iLiAsArCHiteCten-JOZeF LegrAnD / tOM gAntOis, architectenbureau Felix & partners,  ........................   ..................vi D6
..............aartrijke ...............................aartrijke ............................................................................................................................................... jDwa&opEn, marc koehler architects, tom van mieghem / ghislain lams
1806 ......masterplan en bkp ..............centrumgebied kontich .............................gemeentebestuur kontich ......................................... KuiperCompagnons, clustEr grontmij Derman verbakel .....................................................................................   ................ix D19 
..............kontich ................................................................................................................................................................................................ architecture, stijlgroep landschap en stedelijke ruimte, kathy vanhulle / arjm
1807 ......zie 2410................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
1808 ......noordelijke singel ..............r71-n74-n75 hasselt .................................vo, mow, agentschap wegen en verkeer limburg VenhoevenCs architecture+urbanism, omgEving, buur / libost, urhahn urban Design /  .............................   ..................x F26
..............hasselt ................................................................................................................................................................................................ witteveen + bos, uaps
1809 ......brug E40 gingelom .............lagestraat gingelom ..................................vo, mow, agentschap wegen en verkeer ............. explorations architecture, E+w Eggermont, ney & partners,  ...............................................................................   ...............xvi i25
....................................................................................................................................vlaams-brabant ........................................................... verburg hoogendijk architekten, Zwarts & jansma en partners
1810 ......complex n76 en E313 .........kruising E313 – n76, Diepenbeek .............vo, mow, agentschap wegen en verkeer ............. Bureau Bas smets / ArCADis Belgium, nio architecten/Dhv, org,  ...................................................................   ............. xvi g27
..............Diepenbeek ................................................................................................limburg ......................................................................... technum, Zwarts & jansma en partners
1811 ......administratief gebouw ......tieltsesteenweg 229, Eeklo .......................vo, mow, agentschap wegen en verkeer ............. BLAF architecten, carton123 architecten, christian kieckens architects,  ..........................................................   ...............vii D11
..............Eeklo ............................................................................................................oost-vlaanderen ......................................................... crux/burobill, evr-architecten
1812 ......Zaal harmonie antwerpen ..mechelsesteenweg 216, antwerpen .......stadsbestuur antwerpen ........................................... Atelier Kempe thill, atelier d’architecture pierre hebbelinck, hans verstuyft architecten, ............................   ............ detail iv
............................................................................................................................................................................................................................ moriko kira architect, bureau alle hosper / braaksma & roos
1813 ......sportcentrum genk ............Emiel van Dorenlaan 144, genk ................stadsbestuur genk ...................................................... BeL / ney & partners, architecten bob361, group a, muoto architectes, stéphane beel architect ...............   ..................x F28
1814 ......wZc sint-truiden ...............Diestersteenweg, st-truiden ....................ocmw sint-truiden .................................................... Van Belle & Medina architects, awg architecten, DiErEnDonckblanckE architEctEn,  ........................   ............. xvi g25
............................................................................................................................................................................................................................ happel cornelisse architecten / oiii architecten, osar / landinzicht
1815 ......sociale woningen ..............Frans beirenslaan –  ..................................c.v. De ideale woning ................................................ DierenDOnCKBLAnCKe ArCHiteCten, areal architecten, bevk perovic arhitekti,  ........................................   ................ix D19
..............borsbeek .............................singel borsbeek .................................................................................................................................. crux/burobill, peter kint / architectenbureau a.j. philippe / pieter walraet
1816 ......stadhuis Diksmuide............grote markt 6, Diksmuide ..........................stadsbestuur Diksmuide ............................................ OnO, architectuuratelier vertommen, architecten, witherford watson mann architects .................................   .................. vi E4
1817 ......Dienstencentrum ................E. vanderveldestraat 169, willebroek ......samenwerkende maatschappij voor ....................... poot roegiers architecten, groep archo, mys & bomans / ars horti, volt-architecten, waw ........................   ................ ix E18
..............willebroek ..................................................................................................volkshuisvesting willebroek ..................................... 
1818 ......administratief centrum ......rechtestraat 44-48, 2275 lille ...................gemeentebestuur lille................................................ 1:1 architecture, DriEsEn-mEErsman-thomaEs architecten, omgEving, ono, waw  .............................   ................ iv c22
..............lille  .....................................................................................................................................................................................................  ..............................................................................................................................................................................................
1819 ......gemeentehuis berlare .......Dorp 47, 9290 berlare .................................gemeentebestuur berlare ......................................... puls architecten, 360 architecten, bilquin serck architecten, db-artex, hEiDE & von bEckErath ...............   ..............viii E15
1820 ......administratief......................speelpleinstraat 10, bierbeek ...................gemeentebestuur bierbeek ....................................... 360 architecten, 51n4E, a2D architects, carlos arroyo, wit .................................................................................   ...............xv g21
..............centrum bierbeek
1821/1...Dienstgebouwen ..................noordersingel 1, Deurne ...........................aquafin nv ................................................................... evr-Architecten, De smet vermeulen ar-te, import.Export architecture, kbng poponcini & lootens .............   ............ detail iv
..............aquafin Deurne .................................................................................................................................................................................. 
1821/2...Dienstgebouwen ..................Zandvoordestraat 299, oostende .............aquafin nv ................................................................... zie 1821/1 .........................................................................................................................................................................   .................... i c4
..............aquafin oostende



DEElnEmErs/gEgunD ....................................................................................................................... status ............. kaartnr .......projEct ............................ aDrEs  ....................................................... bouwhEEr ...............................................................

269268

1821/3...Dienstgebouwen ..................Diksmuidseweg 170, ieper ........................aquafin nv ................................................................... zie 1821/1 .........................................................................................................................................................................   ................ xii g4
..............aquafin ieper
1821/4...Dienstgebouwen ..................Drongensesteenweg 25, gent ...................aquafin nv ................................................................... zie 1821/1 .........................................................................................................................................................................   ...............vii E12
..............aquafin gent
1821/5...Dienstgebouwen ..................blarenberglaan 31, mechelen ..................aquafin nv ................................................................... zie 1821/1 .........................................................................................................................................................................   ................ ix E19
..............aquafin mechelen
1821/6...Dienstgebouwen ..................aarschotsesteenweg 20, kessel-lo.........aquafin nv ................................................................... zie 1821/1 .........................................................................................................................................................................   ...............xv g21
..............aquafin leuven
1822 ......vito mol ..............................lichstraat 20, mol .......................................vo, vlaamse instelling voor technologisch ............  ..........................................................................................................................................................................................   ................. v c24
....................................................................................................................................onderzoek vito
1823 ......school bonheiden ..............schommen 2 – Dorp, bonheiden ..............gemeentebestuur bonheiden .................................... Dok architecten, hasa architecten, maccreanor lavington architects, kathy vanhulle /  ..............................   ................ ix E19
............................................................................................................................................................................................................................ arjm, tom van mieghem / ghislain lams
1824 ......bs De spreeuwen ..............battelsesteenweg 259, mechelen ............go!, onderwijs van de vlaamse gemeenschap ...... Happel Cornelisse Architecten, cuypers & Q, doqarchitecten, .............................................................................   ................ ix E19
..............mechelen ........................................................................................................................................................................................... architektenburo jef van oevelen / Estabilis, ZED

OO 17 ...2009

1701 ......antwerp coordination .........sluisplateau tussen Zandvlietsluis en .....vo, mow, agentschap voor maritieme ................... neutelings riedijk Architecten, evr-architecten, unstudio,  ................................................................................   ................iii b17
..............centre...................................berendrechtsluis, 2040 antwerpen,  ........Dienstverlening ........................................................... 51n4E / ney / arup, baumschlager-Eberle
.............................................................potpolderweg
1702 ......schipperij haven gent .......kennedylaan 32, 9000 gent .......................havenbedrijf gent gab .............................................. tetrA, barak, DaF-architecten, De smet vermeulen architecten, Eugeen liebaut, ..........................................   ..............viii E12
1703 ......groen singel antwerpen ...singel rond antwperen ..............................bam nv / stadbestuur antwerpen...........................  ..........................................................................................................................................................................................   ............ detail iv
1704 ......Elizabethzaal antwerpen ...koningin astridplein 23-24 ,  ......................vzw kmDa koninklijke maatschappij voor Dierkunde simpson_Kirkegaard, caruso st john / signum+ / technum  .................................................................................   ............ detail iv 
.............................................................2018 antwerpen .................................................................................................................................. DriEsEn-mEErsman-thomaEs architecten, office da, robbrecht & Daem
1705 ......De nekker mechelen .........provinciaal domein De nekker,  ...............provinciebestuur antwerpen..................................... VenhoevenCs, crepain binst, martine De maeseneer architecten, ......................................................................   ................ ix E19
.............................................................mechelen, nekkerspoel-borcht 19 .................................................................................................. schmidt hammer lassen architects, architecten bob361 / arup
1706 ......turnhoutsepoortknoop ......districten borgerhout/Deurne, .................stadsbestuur antwerpen / bam nv / provincie ......  ..........................................................................................................................................................................................   ............ detail iv
..............a’pen ....................................provinciaal domein rivierenhof, ..............antwerpen
.............................................................aansluiting ring-E313-34
1707 ......stadspark antwerpen ........stadspark antwerpen.................................stadsbestuur antwerpen ...........................................  ..........................................................................................................................................................................................   ............ detail iv
1708 ......handelscentrum boom ......centrum boom .............................................gemeentebestuur boom ............................................ atelier Quadrat, awg architecten, onzeville, stephen taylor architects, vectris ..............................................   ................ ix E18
1709 ......voetballersstraat boom .....voetballersstraat, boom ............................gemeentebestuur boom ............................................ Artgineering, 2Dr arquitectos & stil(l)architectuur, atelier jplx / sorEsma, casanova +  ............................   ................ ix E18
............................................................................................................................................................................................................................ hernandez architecten, architectenbureau jan maenhout / ontwerpbureau pauwels / 
............................................................................................................................................................................................................................ keppler consulting
1710 ......siesegemkouter aalst ........seizegemkouter, tussen n9, E40 en .........stadsbestuur aalst ...................................................... studio Associato secchi-Viganò, Field operations, hub, mvrDv, okra landschapsarchitecten/  ................   ..............viii F15 
.............................................................siesegemlaan, aalst .......................................................................................................................... urhahn urban Design
1711 ......masterplan albrechtlaan ..albrechtlaan, aalst .....................................stadsbestuur aalst ...................................................... BUUr, abscis architEctEn, org, plattformberlin / studiovlay / plansinn, west 8 brussel  .........................   ..............viii F15
..............aalst .................................................................................................................................................................................................... 
1712 ......gemeenteplein Edegem.....gemeenteplein, Edegem ............................gemeentebestuur Edegem......................................... Vectris, buro lubbers, lanD landschapsarchitecten, urban landscape, vErnE / rankinFrasEr ..............   ................ix D19
1713 ......Zorgstrategisch ..................wijk nieuw kwartier ...................................ocmw antwerpen ...................................................... Huiswerk architecten, humblE & mEtamorFos architEctEn, nero, ...........................................................   ............ detail iv
..............masterplan borgerhout .................................................................................................................................................................... osararchitects, pt architEctEn
1714 ......Zorgstrategisch ..................wijk borgerhout Extra muros ....................ocmw antwerpen ...................................................... Hub, conix rDbm architEcts, kuipercompagnons, van belle & medina architects,  ..................................   ............ detail iv
..............masterplan berchem ........................................................................................................................................................................ verdickt & verdickt architecten
1715 ......Zorgstrategisch ..................wijk merksem heide-tuinwijk ..................ocmw antwerpen ...................................................... BrUt, architecten bob361, rau, stramien, sumproject .........................................................................................   ................ iv c18
..............masterplan merksem ........................................................................................................................................................................ 
1716 ......giels bos gierle ..................het gielsbos, vosselaarseweg 1, ............vzw kindsbergen – gehandicaptenzorg provincie . DierenDOnCKBLAnCKe ArCHiteCten, architectenbureau jan maenhout, hosper/onix,  .............................   ................ iv c22
.............................................................2275 gierle ...................................................antwerpen .................................................................... huiswerk architecten, bEl ...............................................................................................................................................
1717 ......wZc lommel .......................jan Davidlaan, lommel ..............................ocmw lommel ............................................................ Van Belle & Medina architects, jeanne Dekkers architectuur, office da, office kgDvs /  .............................   ................. v c26
............................................................................................................................................................................................................................ hhF architects / richard venlet, wit 
1718 ......wZc genk ............................campus andre Dumont,  ............................vZw menos ................................................................. osararchitects, a154 architecten, atelier pro architekten, hvDn + studioninedots, .........................................   ..................x F28
.............................................................stalenstraat 2, 3600 genk .................................................................................................................. lava architecten
1719 ......sociale woningen geel ......Drijhoek, geel ..............................................c.v. geelse bouwmaatschappij ................................ poponcini & Lootens, awg architecten, DrDh architects, jsa ...........................................................................   .................x D23
............................................................................................................................................................................................................................ plus office architects / D&a architectenbureau
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1720 ......dienstencentrum ................. ten Drossaarde 1, aarschot .....................autonoom gemeentebedrijf aarschot ...................... 360 architecten, bogDan & van broEck architEcts, evr-architecten, inbo, nero .....................................   ................ ix F22
..............aarschot
1721 ......politiekantoor brakel .........jagersstraat 29, 9660 brakel .....................politiezone brakel- horebeke -maarkedal -Zwalm  Org, abscis / provoost / ingEnium,  ..................................................................................................................   ............. xiv h12
............................................................................................................................................................................................................................ hans verstuyft architecten, jeanne Dekkers architectuur, lens / cleuren-merken
1722 ......gemeentehuis beerse .......bisschopslaan 56, 2340 beerse ................gemeentebestuur beerse .......................................... anno architecten, a2D architects, architectuur kristoffel boghaert, kbng, møbilair ........................................   ................iv b22
1723 ......ocmw-zetel Zedelgem......snellegemsestraat 1, Zedelgem ...............gemeentebestuur Zedelgem ..................................... ZeD, architectenbureau antoine Dugardyn, architectuuratelier vertommen,  ....................................................   ................ vii D7
............................................................................................................................................................................................................................ buijsenpennock, De hullu & partners architecten / nuvolab architetti associati
1724 ......hogeschool De nayer ........campus Denayer, jan de nayerlaan 5, .....vzw inrichtende macht van de hogeschool ............ Jeanne Dekkers Architectuur, a2o, brut, gino Debruyne architecten, venhoevencs .....................................   ................ ix E19
..............st.-kat.-waver ....................2860 sint-katelijne-waver .........................voor wetenschap en kunst ....................................... 
1725 ......st.-lutgardisschool ............begijnenstraat 53-59,  ................................vzw sint-ludgardisschool antwerpen (raad van ... stéphane Beel architect, 360 architecten, jDs architects, l’Escaut, iEa / mEta. ...........................................   ............ detail iv
..............antwerpen ...........................2000 antwerpen ..........................................bestuur) – stadsbestuur antwerpen ........................ 
1726 ......kunstencampus Eilandje ...cadixstraat 2, 2060 antwerpen .................stadsbestuur antwerpen, bedrijf lerende stad ..... HildundK Architekten, architecten de vylder vinck taillieu, Dick van gameren architecten / ...........................   ............ detail iv
..............antwerpen .......................................................................................................................................................................................... n2 architekten, rapp+rapp, stramiEn / nEY & partnErs / origin
1727 ......bs hoboken .........................hendriklei 67, 2660 hoboken .....................go!, onderwijs van de vlaamse gemeenschap ...... areal architecten, architectenatelier boud rombouts, architectenbureau praet-verlinden,  ..........................   ............ detail iv
............................................................................................................................................................................................................................ compagnie o., martine De maeseneer architecten

OO 16 ...2008

1601 ......herinneringspark ‘14-’18 ...Frontstreek ‘14-’18 ......................................vlaamse overheid ....................................................... geurst & schulze, lodewijk baljon ontwerpteam / stoss, sumresearch, nEro / ............................................   .............. vi – xii
............................................................................................................................................................................................................................ Denis Dujardin, proap / D-recta
1602 ......pieter & pauwel  .................st. pieter en pauwelstraat, 1120...............vlaamse overheid – bert anciaux, minister  .......... LAt architecten, architecten bob361, bogDan & van broEck architEcts, buro ii, office da .................   ...............xv g18
..............neder-over-heembeek ......neder-over-heembeek (brussel) .............bevoegd voor brussel ................................................. 
1603 ......provinciehuis antwerpen ..koningin Elisabethlei 22, ............................provinciebestuur antwerpen..................................... beel&achtergael / technum, benthem crouwel architekten, conix / arup, tony Fretton..............................   ............ detail iv
.............................................................2018 antwerpen .................................................................................................................................. architects, aires mateus & associados / proap / wit
1604 ......administratief centrum ......brielstraat, 9800 Deinze .............................stadsbestuur Deinze ................................................... tony Fretton Architects, awg architecten / bossuyt alain, De smet vermeulen architecten,  ............................   ............... vii F10
..............Deinze ................................................................................................................................................................................................. mlzd, uaps
1605 ......politiecommisariaat ...........berlaarbaan 227,  ........................................politiezone boDukap................................................. Architectenbureau praet-Verlinden, dmva architecten, DriEsEn-mEErsman-thomaEs  ...........................   ................ ix E19
..............buDokap ............................2860 sint-katelijne-waver ................................................................................................................. architecten, guerrilla office architects, hans verstuyft architecten
1606 ......gemeenschapscentrum ....gellenberg 16 a, 3210 lubbeek .................gemeentebestuur lubbeek ........................................ Alexander Dierendonck, a33 architecten, compagnie o., ono, planners ...........................................................   ...............xv g22 
..............lubbeek .............................................................................................................................................................................................. 
1607 ......oud gemeentehuis .............antwerpsesteenweg 2, ..............................gemeentebestuur kapellen ....................................... a154 architecten, bruls en co, low architecten, philippe vander maren en mireille .........................................   ................iv b18
..............kapellen ...............................2950 kapellen ...................................................................................................................................... weerts, verdickt & verdickt architecten
1608 ......Domein krankhoeve ...........waversesteenweg 13,  ..............................gemeentebestuur bonheiden .................................... Van Belle & Medina architects, alexander Dierendonck, ono, ............................................................................   ................ ix E19
..............bonheiden ...........................2820 bonheiden ................................................................................................................................... caroline vanbiervliet / bruno van langenhove, volt-architecten
1609 ......ontmoetingscentrum .........Dikkebusstraat 133, 8950 heuvelland ......gemeentebestuur heuvelland ................................... Marc Koehler Architects, carton123 architecten, bruno vanbesien / tspa architectenbureau, ..........................   ................ xii h3
..............loker.................................................................................................................................................................................................... wit, Zampone architectuur
1610 ......kinderdagverblijf ................speelpleinstraat 55, 2170 merksem .........stadsbestuur antwerpen, bedrijf lerende stad ..... 51n4e, barak, jDwa&opEn, maaskant / van velzen architecten, ur architects ..............................................   ................ iv c18
..............antwerpen
1611 ......campus De Zande ..............sint-pieterveldstraat 3-5-7, wingene ......vo, wvg, agentschap Fonds jongerenwelzijn, ..... osararchitects, abscis architEctEn, gino Debruyne, noaarchitecten, iglesias / lens .................................   .................vii E9
..............wingene .....................................................................................................afdeling gemeenschapsinstellingen ........................ 
1612 ......landschapspark .................park groenendaal .......................................stadsbestuur antwerpen ........................................... Bureau Bas smets, Ds, omgEving, proap, stoss  .................................................................................................   ................ iv c18
..............merksem ............................................................................................................................................................................................. 
1613 ......park de l’arbre de ..............kruisstraat 368, 9600 ronse ......................stadsbestuur ronse .................................................... buro voor vrije ruimte / vermander & van mol, Fondu landscape architects, mixst .......................................   ............. xiii h11
..............malander ronse ................................................................................................................................................................................ urbanisme, paul Deroose, robbrecht en Daem architecten
1614 ......stationsomgeving haacht ...station haacht – provinciesteenweg/......gemeentebestuur haacht .......................................... stramien, a33 architecten, E+w Eggermont, low architecten, mikeviktorviktor architects .............................   ................ ix F20
.............................................................stationstraat ........................................................................................................................................ 
1615 ......kristus koningplein ............kristus koningplein, 2180 Ekeren .............stadsbestuur antwerpen / Districtsbestuur Ekeren LAnD landschapsarchitecten, atelier jplx / sorEsma, brut, technum, jozef legrand / 360°phl .............   ................ iv c18
..............Ekeren ................................................................................................................................................................................................. 
1616 ......stadscentrum en ................centrum en stationsomgeving ..................stadsbestuur Zottegem .............................................. uaps, E+w Eggermont, brut, lanD landschapsarchitecten, maarch ..............................................................   ............. xiv g13
.............................................................Zottegem .............................................................................................................................................. 
1617 ......centrum oedelem ...............marktplein en omgeving, oedelem ..........gemeentebestuur beernem....................................... Orizon / nuvolaB / goossens+Bauwens, bb&gg arquitectes, paul Deroose,  .....................................................   ................ vii D9
............................................................................................................................................................................................................................ architectenbureau jan maenhout / ontwerpbureau pauwels, buro voor vrije ruimte
1618 ......Zone watertoren .................schanslaan en lucien hendrickxlei,  ......gemeentebestuur borsbeek ...................................... BUUr, grontmij, mixst urbanisme, re|form, jozef legrand / 360°phl .................................................................   ................ix D19 
..............borsbeek .............................borsbeek .............................................................................................................................................. 
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1619 ......centrum en ..........................centrum en stationsomgeving ..................gemeentebestuur Denderleeuw ............................... BUUr, De Zwarte hond, maarch, soresma / ipv Delft / orca, uaps ..................................................................   ............. xiv g15
..............stationsomgeving ...............Denderleeuw ....................................................................................................................................... 
..............Denderleeuw
1620 ......masterplan en .....................centrum van retie ......................................gemeentebestuur retie .............................................. BrUt, atelier jplx, awg architecten, technum, station c23 / osa ....................................................................   ................. v c24
..............beeldkwaliteitsplan retie ................................................................................................................................................................. 
1621 ......sociaal huis aarschot ........leuvensestraat, aarschot .........................stadsbestuur aarschot............................................... Jan De Vylder architecten / DrDHarchitects / technum, 51n4E, b-architecten, cuypers & Q,  .........................   ................ ix F22
............................................................................................................................................................................................................................ noaarchitecten
1622 ......De warande wetteren ......warandelaan 14, wetteren .......................ag wetteren ................................................................ VenhoevenCs, planners, 360 / bas smets, mys & bomans / ars horti / util, urbain architectencollectief ......   ..............viii F14
1623 ......gemeentehuis en ...............kerkeneind 13, 2920 kalmthout .................gemeentebestuur kalmthout ..................................... 1:1 Architecture, cuypers & Q, m10-architecten, poponcini & lootens, robbrecht en Daem architecten .....   ................iv b18 
  .............cultureel centrum .............................................................................................................................................................................. 
..............kalmthout ........................................................................................................................................................................................... 
1624 ......bs roosbeek .......................lubbeeksestraat 42, 3370 roosbeek ........vZw schoolcommité sint-anna, vrije basisschool  ..........................................................................................................................................................................................   ...............xv g22
....................................................................................................................................de mozaiëk
1625 ......bs De Driehoek bocholt ....kaulillerweg – 3950 bocholt ......................vZw katholiek basisonderwijs bocholt .................. De gouden Liniaal Architecten, hub, lava architecten, m10-architecten, n2 architekten ..................................   .................x D28
1626 ......bs ter berken hofstade ....ambroossteenweg 13, hofstade ..............go!, onderwijs van de vlaamse gemeenschap ...... msb-architecten, areal architecten, gerd cryns / tom vercammen, waw, wdog architecten ..............................   ................ ix F19
1627 ......bsbo De bloesem ..............halmaalweg 31, sint-truiden ....................go!, onderwijs van de vlaamse gemeenschap ...... puls architecten, De architectengroep, p8-architecten, sette schroeyers architecten ...................................   ............. xvi h25
..............sint-truiden
1628/1...bs ibis Freinet herentals ..heesveld 9, herentals ................................go!, onderwijs van de vlaamse gemeenschap ...... Korteknie stuhlmacher Architecten, bla architecten, christian chody & Ester stuyck, abst. .........................   ................ix D22
............................................................................................................................................................................................................................ m10-architecten, mark Depreeuw
1628/2...ibis vlindertuin lille ............berg 10, lille ................................................go!, onderwijs van de vlaamse gemeenschap ...... zie 1628/1 .........................................................................................................................................................................   ................ iv c22
1629 ......ka Zottegem........................meerlaan 25, Zottegem ..............................go!, onderwijs van de vlaamse gemeenschap ...... evr-Architecten, architectenbureau jan maenhout, architectenbureau praet-verlinden,  ..............................   ............. xiv g13
............................................................................................................................................................................................................................ hvDn + studioninedots, iglesias / lens
1630 ......bs ‘De vlinder’ Dilbeek ......kasteelstraat 76, Dilbeek ...........................go!, onderwijs van de vlaamse gemeenschap ...... Bulk Architecten, pasel.kuenzel architects, alexander Dierendonck, alt architectenbureau,  .............................   ............. xiv g17
............................................................................................................................................................................................................................ Eugeen liebaut 

OO 15 ...2008

1501 ......sluis waaslandhaven ........waaslandhaven, sint-antoniusweg ........vo, mow, Departement mow, afdeling ................. Verne/BAr architecten, anorak, b-architecten, robbrecht en Daem architecten, west 8 brussel ...............   ................ iii c16
.............................................................beveren-waas (in de buurt van ...............maritieme toegang ......................................................  
.............................................................haven kaai 1620)
1502 ......kantoorgebouw ilvo .........burgemeester van gansberghelaan 96, ....vo, beleidsdomein landbouw en visserij, ...............  ..........................................................................................................................................................................................   ..............viii F13
..............merelbeke ...........................9820 merelbeke ........................................... instituut voor landbouw- en visserijonderzoek (ilvo)
1503 ......inrichtingsconcept Fintele ..omgeving Fintele en hullebrugweg,  .......vlaamse landmaatschappij vlm .............................. Fris in het landschap, Denis Dujardin, norDsuDpaysages landschapsarchitekten, netwerk ruimte, ...........   .................. vi F3
.............................................................lo-reninge .......................................................................................................................................... abst.
1504 ......beeldkwaliteitplan .............stad lommel ................................................stadsbestuur lommel ................................................. pLUs office architects, buur, kuipercompagnons, stijlgroep, brut...................................................................   ................. v c26
..............lommel ................................................................................................................................................................................................ 
1505 ......Dienstencentrum ................siemenslaan 1, 8020 oostkamp ................gemeentebestuur oostkamp ..................................... Carlos Arroyo, alexander Dierendonck, crepain binst architecture, mEta architectuurbureau, ....................   ................ vii D8
..............oostcampus ....................................................................................................................................................................................... mys & bomans / ars horti / util
1506 ......masterplan begijnendijk ...cetrum begijnendijk ...................................gemeentebestuur begijnendijk ................................. studio Associato secchi-Viganò, org, plus office architects, a2o architecten / omgeving, orizon ............   ................ ix E21
1507 ......Dienstencentrum pivo ......poverstraat 40, relegem-asse .................vzw caw DElta .......................................................... eugeen Liebaut, a154 architecten, areal architecten ..............................................................................................   ............. xiv g17
..............asse..................................................................................................................................................................................................... geert pauwels / gunnar Degerlid, werkplaats voor architectuur, architectenassociatie .....................................
1508 ......Zna middelheim .................lindendreef 1, antwerpen .........................Ziekenhuisnetwerk antwerpen Zna ........................ philippe samyn & partners, architectenbureau cepezed, baumschlager-Eberle,  .............................................   ............ detail iv
............................................................................................................................................................................................................................ gb arquitectos / wit / bas, llox/Egm
1509 ......Zna ukja............................lindendreef 1, antwerpen .........................Ziekenhuisnetwerk antwerpen Zna ........................ Bladt & Verstraeten, atelier kempe thill, ..................................................................................................................   ............ detail iv
............................................................................................................................................................................................................................ jDs architects, planners, architektenburo jef van oevelen / abt
1510 ......sociale woningen ...............Driehoekstraat 40, 2240 Zandhoven .........c.v. Zonnige kempen .................................................. Happel Cornelisse Architecten, pt architEctEn, De architectengroep / heynickx –  ...................................   ................ iv c20
..............Zandhoven .......................................................................................................................................................................................... vander waeren architecten, Diederik nagels / jos verbraeken, ur architects
1511 ......ginder-ale merchtem ........kattestraat merchtem................................gemeentebestuur merchtem .................................... Hub, abscis architEctEn, De smet vermeulen / palmboom en van den bout, l’Escaut, brut ...................   ..............viii F17
1512 ......in Flanders Fields ieper .....lakenhallen, grote markt 34,  .....................stadsbestuur ieper ..................................................... noAarchitecten, architect Eddy François, bogDan & van broEck architEcts, christian .........................   ................ xii g4
.............................................................8900 ieper ............................................................................................................................................. kieckens architects, voet theuns architecten
1513 ......masterplan turnhout .........r13, omgeving stadspark/ .........................stadsbestuur turnhout ............................................... Office Kersten geers David Van severen / technum, buur ..................................................................................   .................v b23 
.............................................................sint-Elizabethziekenhuis.................................................................................................................... lieven achtergael architecten, mop, palmbout.......................................................................................................
1514 ......verkeersbrug aarschot .....tussen statonsplein en .............................stadsbestuur aarschot............................................... West 8 Brussel, ney & partners, bEl / bureau d’études weinand, orizon, soresma / ipv Delft / orca .........   ................ ix F22
.............................................................park Elzenhof, aarschot..................................................................................................................... 
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1515 ......Dierenasiel lommel............maatheide lommel .....................................stadsbestuur lommel i.s.m. provinciebestuur ........ onzeville, korteknie stuhlmacher architecten, puls architecten, cabuy & pauwels /  ......................................   ................. v c26
....................................................................................................................................limburg ......................................................................... Daniel willekens, max8 architecten
1516 ......havenhuis antwerpen .......siberiastraat 20, haven 44-63,  .................gemeentelijk havenbedrijf antwerpen .................... Zaha Hadid, vier arquitectos, kempe thill / a2o / marcq & roba / greisch, rapp + rapp,  ..............................   ............ detail iv
.............................................................2030 antwerpen .................................................................................................................................. xaveer De geyter architects
1517 ......havencentrum gent ...........Zuidelijke kop grootdok tussen ...................havenbedrijf gent gab ..............................................  ..........................................................................................................................................................................................   ..............viii E12
.............................................................rigakaai en port athurkaai in gent
1518 ......begraafplaats .....................Desguinlei 33, 2018 antwerpen.................stadsbestuur antwerpen ........................................... Architectuur Kristoffel Boghaert, copijn tuin- en landschapsarchitecten, karres en brands  ........................   ................ix D18
..............schoonselhof ..................................................................................................................................................................................... landschapsarchitecten, jozef legrand / architectuuratelier michel De visscher, 
............................................................................................................................................................................................................................ okEa landschapsarchitecten / wille
1519 ......cc en bib bornem ...............sint-amandsesteenweg 41-43,  ................gemeentebestuur bornem ......................................... planners, architecten de vylder vinck taillieu, studio klein-brabant, ilias architecten /  ...................................   ..............viii E17
.............................................................2880 bornem ........................................................................................................................................ Felix en partners, okkerse / vermeulen / pauwels / catteeuw
1520 ......jeugdherberg lommel .......sportveldenstraat, 3920 lommel ..............stadsbestuur lommel ................................................. B-architecten, import.Export architecture, maaskant en van velzen architecten, areal ..................................   ................. v c26
............................................................................................................................................................................................................................ architecten, volt-architecten
1521 ......universiteit hasselt ............martelarenlaan hasselt .............................universiteit hasselt ..................................................... noAarchitecten, 360 architecten, awg architecten, lens / Dewil, robbrecht en Daem architecten ...............   ..................x F26
1522 ......bo vilvoorde .......................De bavaylei in vilvoorde............................stadsbestuur vilvoorde .............................................. HAsA architecten, abscis architEctEn, bilquin serck architecten, evr-architecten,  .................................   ................ ix F19
............................................................................................................................................................................................................................ Frencken scholl architecten
1523 ......bs De panne .......................verenigingstraat 13,  ..................................gemeenschapsonderwijs .......................................... tom van Mieghem / ghislain Lams, architectenbureau Felix & partners, Deboyser, geert ................................   .................. vi E2
.............................................................8660 De panne..................................................................................................................................... pauwels / gunnar Degerlid, van wassenhove architecten
1524 ......bs brugge ...........................hugo losschaertstraat 5,  .........................gemeenschapsonderwijs .......................................... tom thys architecten, charles vandenhove et associés, compagnie o., crux architecten, ono..................   ................... ii c7
.............................................................8000 brugge ......................................................................................................................................... 
1525 ......bs mol .................................beukenbosstraat 24, balen/mol ...............gemeenschapsonderwijs .......................................... Cuypers & Q, architecten de vylder vinck taillieu, D’hondt – heyninck – parein architecten,  ..........................   .................x D24
............................................................................................................................................................................................................................ t’jonck-nilis, uarchitects
1526 ......bsbo lier ............................anton bergmanlaan 18, 2500 lier .............gemeenschapsonderwijs .......................................... Cuypers & Q, architecten de vylder vinck taillieu, D’hondt – heyninck – parein architecten, ...........................   ................ix D20
............................................................................................................................................................................................................................ t’jonck-nilis, uarchitects
1527 ......bsbo reet ...........................predikherenhoevestraat 31, ......................gemeenschapsonderwijs .......................................... geurst & schulze architecten, ssa/xx, aha! / jeroen coppens / xavier avontroodt, ..........................................   ................ ix E18
.............................................................2840 reet/rumst ................................................................................................................................. ura, verdickt & verdickt architecten
1528 ......bo lommel ..........................speelpleinstraat 75,  ...................................gemeenschapsonderwijs .......................................... ipostudio Architetti, architectuurgroep jo peeters, huiswerk architecten,  .......................................................   ................. v c26
.............................................................3920 lommel ........................................................................................................................................ iglesias / lens, volt-architecten
1529 ......bs roeselare ......................meersstraat 13,  ..........................................gemeenschapsonderwijs .......................................... gWM architecten, Dial-architects, l.u.s.t. architecten, ........................................................................................   ................. vii F7
.............................................................8800 roeselare .................................................................................................................................... jonas van de walle / Eveline bossuyt / alain bossuyt, lieven Dejaeghere / karel vandenhende

OO 14 ...2007

1401 ......kapel beernem ...................bruggesteenweg 130,  ...............................vo, wvg, agentschap Fonds jongerenwelzijn,  .... Hootsmans Architectuurbureau, architectuur kristoffel boghaert, buro ii,  ........................................................   .................vii E9
.............................................................8755 ruiselede ............................................afdeling gemeenschapsinstellingen ........................ Devolderarchitecten, okkerse / vermeulen / pauwels / catteeuw
1402 ......stadsschouwburg en .........theaterplein, antwerpen ...........................stadsbestuur antwerpen ........................................... 360 architecten, poponcini & lootens, ssa/xx  ..........................................................................................................   ............ detail iv
..............balletschool antwerpen ................................................................................................................................................................... verdickt & verdickt architecten, wessel de jonge architecten
1403 ......muziekacademie lokeren ...groendreef 8, lokeren ...............................stadsbestuur lokeren................................................. pLUs office architects, architecten de vylder vinck taillieu, bierman henket architecten, ...............................   ..............viii E15
............................................................................................................................................................................................................................ DaF-architecten, stein van rossem architectenbureau
1404 ......politiekantoren....................Diverse locaties in ......................................stadsbestuur antwerpen ........................................... B-architecten, (s)pace interieurarchitectuur, guerrilla office architects, jeanne ..............................................   ............ detail iv
..............  antwerpen ..........................de stad antwerpen ............................................................................................................................. Dekkers architectuur, lens°ass architecten
1405 ......politiekantoor beveren ......gravendreef 1, beveren .............................gemeentebestuur beveren ........................................ Org, huiswerk architecten, aha / jeroen coppens / xavier avontroodt, w.a.r.r.p., wit ................................   ............. viii D17
1406 ......watertoren beersel ...........grootbosstraat, beersel ............................tmvw integraal waterbedrijf ................................... BeL / Bureau d’études Weinand, west 8, studiebureau mouton / marc belderbos, benthem crouwel,  ........   ...............xv h18
............................................................................................................................................................................................................................ office kgDvs / util ..........................................................................................................................................................................................  
1407 ......bruggen oude Dokken .......oude Dokken gent ......................................ag stadsontwikkelingsbedrijf gent / w&Z .............. DFA | Dietmar Feichtinger Architects, bureau d’Etudes greisch, ipv Delft, luscher architectes, ..................   ..............viii E12
..............gent .............................................................................................................waterwegen en Zeekanaal nv .................................. nio architecten / okra landschapsarchitecten
1408 ......nieuw Zurenborg ...............wijk Zurenborg,  .........................................stadsbestuur antwerpen ...........................................  ..........................................................................................................................................................................................   ............ detail iv
..............antwerpen ...........................antwerpen
1409 ......stübbenpark ........................omgeving joseph stübbenpark, ..............gemeentebestuur knokke-heist ............................... West 8 Brussel, arquitectura y systemas urbanas, chora architecture and urbanism,......................................   ................... ii b7
..............knokke-heist .......................knokke-heist ....................................................................................................................................... christian kieckens architects / Fondu landscape architects, orizon
1410 ......wetenschapspark genk ....gewezen mijnterrein waterschei ............stadsbestuur genk ...................................................... Hub, buro lubbers / Diederen Dirrix architecten, jo coenen & co architecten /  ...............................................   ..................x F28
............................................................................................................................................................................................................................ Elyps, onderzoeksinstituut arck / proap / wit, 
............................................................................................................................................................................................................................ stéphane beel & lieven achtergael architecten / latz + partners
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1411 ......projectontwikkeling ...........stedelijk kanaal, neerpelt .........................gemeentebestuur neerpelt ....................................... 0032 Atelier voor stad en Landschap / Architectenbureau Jan Maenhout, lava architecten,  ........................   ................. v c27
..............neerpelt .............................................................................................................................................................................................. brut, buur / bas smets, stramien / bureau bongaerts
1412 ......masterplan sledderlo ........groot sledderlo, genk ................................stadsbestuur genk ...................................................... Buur / Bas smets, kuipercompagnons, planners, sumresearch / a2o-omgeving,  ............................................   ..................x F28
............................................................................................................................................................................................................................ urhahn urban Design / arjm / kathy vanhulle
1413 ......sint-norbertus Duffel.........stationsstraat 22c, Duffel ..........................pZ sint-norbertus ....................................................... Architectenbureau Jan Maenhout / Ontwerpbureau pauwels, awg architecten,  ............................................   ................ ix E19
............................................................................................................................................................................................................................ baumschlager-Eberle, hans verstuyft architecten, haverhals-heylen architecten
1414 ......sint-jozef pittem ................boterstraat 6, pittem ..................................vzw kliniek sint-jozef .................................................  ..........................................................................................................................................................................................   ................. vii F8
1415 ......multifunctionele zaal .........Zavel 7, lochristi .........................................gemeentebestuur lochristi ....................................... Bulk Architecten, abscis architEctEn, arks architecten, evr-architecten,  ................................................   ..............viii E14
..............lochristi .............................................................................................................................................................................................. architektenburo jef van oevelen / 
1416 ......sporthal lokeren ................sportlaan, lokeren .....................................stadsbestuur lokeren................................................. Cuypers & Q / LAB, atelier kempe thill, mEta architectuurbureau, van belle & medina architects, .............   ..............viii E15
............................................................................................................................................................................................................................ Zwarts & jansma architecten ..........................................................................................................................................
1417 ......Demeysluis oostende ........stapelhuisstraat, oostende .......................vo, mow, Departement mow, afdeling .................  ..........................................................................................................................................................................................   .................... i c4
....................................................................................................................................maritieme toegang

OO 13 ...2007

1301 ......holocaust-museum ............g. De stassartstraat 153, mechelen ........vo, Dar, afdeling communicatie ............................. AWg architecten, claus en kaan architecten, map arquitectos, aires mateus & associados / .....................   ................ ix E19
..............mechelen ........................................................................................................................................................................................... proap / wit, De smet vermeulen / georges Descombes /
............................................................................................................................................................................................................................ koen van synghel / ar-tE, sumproject / moshe safdie and associates
1302 ......bruggen albertkanaal ........kanaalzone albertkanaal, tussen het ......bam nv / stadbestuur antwerpen........................... uaps, De smet vermeulen architecten, DFa | Dietmar Feichtinger architects, ...................................................   ................ iv c18 
.............................................................straatsburgdok en het kempisch kanaal  ....................................................................................... maxwan, Quist wintermans architekten
1303 ......masterplan merelbeke ......centrum merelbeke....................................gemeentebestuur merelbeke .................................... Kathy Vanhulle / ArJM, Dieter Delbaere architect, Elyps landschap + stedelijk ontwerp,  .............................   ..............viii F12
............................................................................................................................................................................................................................ studio associato secchi-viganò, vectris
1304 ......masterplan wachtebeke...Dorpskern wachtebeke .............................gemeentebestuur wachtebeke ................................ BUUr, mtD landschapsarchitecten, omgEving, orizon, soresma / ipv Delft / orca .....................................   ............. viii D13
1305 ......masterplan De ham ...........De ham oudenaarde ..................................stadsbestuur oudenaarde ......................................... Atelier JpLX, hospEr nl, paul Deroose, puls_net, arcadis gedas / brut architectuur & stendenbouw ......   ............. xiii h11
..............oudenaarde ........................................................................................................................................................................................ 
1306 ......kloostergebouw .................alfons De cockstraat 12, herdersem .......vzw Denderrust............................................................ Cuypers & Q / LAB, amv architecten, architecten de vylder vinck taillieu, ............................................................   ..............viii F15 
..............herdersem .......................................................................................................................................................................................... Dial-architects, architektenburo jef van oevelen / abt
1307 ......brugkantoor mol ................boeretang 200, mol ....................................vo, vlaamse instelling voor technologisch ............ atelier kempe thill, evr-architecten, poponcini & lootens stéphane beel architect, bEl................................   ................. v c24 
....................................................................................................................................onderzoek vito ........................................................... 
1308 ......jeugdbijstand wervik ........speiestraat 23 en 23a, wervik ..................vzw “De witte berken” / vZw “centrum De wijzer” pLUs office architects, DaF-architecten, dmva architecten, architectenbureau anne ledroit, ......................   ................ xii h6
............................................................................................................................................................................................................................ vincent pierret en cédric polet / landschapsarchitecten territoires, caroline vanbiervliet / 
............................................................................................................................................................................................................................ bruno van langenhove
1309 ......woon- en zorgcentrum ......hoek veststraat – rozenstraat balen ......ocmw balen ............................................................... osararchitects, 360 architecten, architecten bob361, huiswerk architecten, nero ...........................................   .................x D25
..............balen ...................................................................................................................................................................................................  ..............................................................................................................................................................................................
1310 ......mpi gent ..............................voskenslaan 362, gent ...............................gemeenschapsonderwijs ..........................................  ..........................................................................................................................................................................................   ...............vii E12
1311 ......kta2-kta3 hasselt ............vildersstraat 3, hasselt ..............................gemeenschapsonderwijs .......................................... Libost-groep / A2O architecten, architecten bob361, architektur.bn | bradic.nizic,  ..........................................   ..................x F26
............................................................................................................................................................................................................................ Dick van gameren architecten, planners
1312 ......go ninove ...........................Dreefstraat 31, ninove ...............................gemeenschapsonderwijs ..........................................  ..........................................................................................................................................................................................   ............. xiv g15
1313 ......go sint-lievens-houtem ...schoolstraat 4, sint-lievens-houtem ......gemeenschapsonderwijs .......................................... isabelle Jacques – Bernard Wittevrongel Architecten / gDgA, De smet vermeulen ........................................   ............. xiv g13
............................................................................................................................................................................................................................ architecten, De Zwarte hond, haverhals-heylen architecten, scoop
1314 ......go nederover-heembeek ...koning albertlaan 181,  ..............................gemeenschapsonderwijs .......................................... B-architecten, architects lahdelma & mahlamäki, conix architects, mys &  .....................................................   ...............xv g18
.............................................................neder-over-heembeek  ..................................................................................................................... bomans / ars horti / util, vbm architecten
OO 12  ..2006

1201 ......boekentoren gent ..............rozier 9, gent ..............................................universiteit gent .......................................................... robbrecht en Daem / Van der Wee Barbara / sumproject / Baro / Daidalos peutz /  ........................................   ..............viii E12
............................................................................................................................................................................................................................ Bureau d’études greisch / V4 engineering, DriEsEn-mEErsman-thomaEs architecten,  ............................................................  
............................................................................................................................................................................................................................ lin gesellschaft von architekten, stéphane beel architect, wessel de jonge architecten
1202 ......loods spoor ........................Damplein,  ....................................................ag vespa, autonoom gemeentebedrijf voor ........... Verdickt & Verdickt architecten, abalos & herreros, atelier kempe thill, ............................................................   ............ detail iv
..............noord antwerpen ...............2060 antwerpen ..........................................vastgoed en stadsprojecten antwerpen ..................  evr-architecten, reichen & robert & associés
1203 ......postsite aalst ......................werf 8 te 9300 aalst ...................................De post ......................................................................... ABsCis ArCHiteCten, awg architecten, machado & silvetti associates, noaarchitecten,  .........................   ..............viii F15
............................................................................................................................................................................................................................ rapp+rapp
1204 ......academie Dilbeek ..............hoek kamerijklaan/kloosterstraat ............gemeentebestuur Dilbeek ......................................... Carlos Arroyo, alexander Dierendonck, architectenbureau Dirk coopman, christian kieckens ......................   ............. xiv g17
............................................................................................................................................................................................................................ architects, cuypers & Q / lab
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1205 ......F. sohiecentrum hoeilaart ...gemeenteplein 39, 1560 hoeilaart ............gemeentebestuur hoeilaart ...................................... planners, architectenbureau praet-verlinden, dmva architecten, wit  ..............................................................   ...............xv h19
............................................................................................................................................................................................................................ witherford watson mann architects
1206 ......speelplein willebroek ........van bredamstraat, 2830 willebroek ........gemeentebestuur willebroek....................................  ..........................................................................................................................................................................................   ................ ix E18
1207 ......park leuven.........................martelarenlaan, leuven ............................stadsbestuur leuven .................................................. H+n+s Landschapsarchitecten, org, technum, artgineering / Ds landschapsarchitecten, ...........................   ...............xv g21
............................................................................................................................................................................................................................ vhp stedebouwkundigen + architekten + landschapsarchitecten / sbE
1208 ......masterplan maaseik ..........tussen aldeneik en heppeneert ..............stadsbestuur maaseik................................................ 360 / Bas smets, stijlgroep landschap en stedelijke ruimte, studio associato ....................................................   ................ xi E30
............................................................................................................................................................................................................................ secchi-viganò, lodewijk baljon landschapsarchitecten / atelier Zeinstra van der pol,
............................................................................................................................................................................................................................ topotronic / ura
1209 ......masterplan ..........................berchemlei 115,  .........................................vo, bZ, agentschap voor facilitair management, .. Mys & Bomans / Ars Horti / Util, 51n4E, abscis architEctEn, architecten bob361, omgEving ...............   ............ detail iv
..............waterbouwkundig labo ......2140 borgerhout ..........................................afdeling gebouwen .................................................... 
..............borgerhout
1210 ......masterplan hoge bergen ...weerstanderstraat z/n,  .............................gemeentebestuur beerse / vo, Dept. bZ,  .............. Ur architects, cleuren-merken, DEEa, pt architEctEn, search .....................................................................   ................iv b21
..............Ekstergoor beerse..............2340 beerse .................................................agentschap Facilitair management, afd. gebouwen
1211 ......bejaardenwoningen baal..baalsebaan 289, 3128 baal ........................ocmw tremelo ...........................................................  ..........................................................................................................................................................................................   ................ ix F21
1212 ......sociaal huis halle ...............august Demaeghtlaan 38,  ........................ocmw halle ................................................................ WAW, a154 architecten, architectenkantoor lambert-vancoppenolle,  ...............................................................   ............. xiv h17
.............................................................1500 halle ............................................................................................................................................. 3architecten / grontmij, Ewoud saey / koen matthys
1213 ......Districtsgebouw .................rode kruisplein 10,  ....................................w&Z waterwegen en Zeekanaal nv ........................  ..........................................................................................................................................................................................   ................ ix E19
..............mechelen ............................2800 mechelen
1214 ......sint-annekerk .....................hanegraefstraat 1,  .....................................kerkfabriek sint-anna-ten-Drieen ........................... Architectuur Kristoffel Boghaert, architectenbureau praet-verlinden, Delmulle ...............................................   ............ detail iv
..............antwerpen  ..........................2050 antwerpen .................................................................................................................................. architecten, Enter architecture, puur interieurarchitecten / lucien kahane
1215 ......scheepsdalebrug brugge ...schaapsdalelaan te brugge......................w&Z waterwegen en Zeekanaal nv ........................  ..........................................................................................................................................................................................   ................... ii c7
1216 ......voetgangersbrug ................noorderplaats, antwerpen .......................stadsbestuur antwerpen ........................................... ney & partners, b-architecten, DFa | Dietmar Feichtinger architects, gilles perraudin, ..................................   ............ detail iv
..............spoor noord antwerpen .................................................................................................................................................................. t.o.p. office / luc Deleu
1217 ......phl afdeling kunsten .........Elfde liniestraat 25, ....................................provinciale hogeschool limburg .............................. 51n4E, architecten tom thys en adinda van geystelen, DaF-architecten,  ........................................................   ..................x F26
..............limburg ................................3500 hasselt ........................................................................................................................................ lohmann’s architecture urban + industrial Design, macken & macken architecten
1218 ......bs De vierklaver temse ....azalealaan 101,  ..........................................gemeenschapsonderwijs .......................................... Cuypers & Q / LAB, architecten de vylder vinck taillieu, architectenbureau marlies rohmer, .........................   ............. viii D16
.............................................................9140 temse .......................................................................................................................................... architectuurbureau Dirk martens, nero
1219 ......bsbo groenlaar rumst .....rozenlaan 50,  .............................................gemeenschapsonderwijs .......................................... Huiswerk architecten, architectenatelier boud rombouts, architectenburo oostpool,  ...................................   ................ ix E18
.............................................................2840 rumst-reet ................................................................................................................................. kathy vanhulle / arjm, volt-architecten
1220 ......bs stene oostende ............steensedijk 352, ..........................................gemeenschapsonderwijs .......................................... Van Wassenhove Architecten, alexander Dierendonck, architectenbureau ......................................................   .................... i c4
.............................................................8400 oostende ..................................................................................................................................... Felix-glorieux, Dial-architects, uarchitects
1221 ......bs De meer Zemst .............bovenweg 17,  .............................................gemeenschapsonderwijs .......................................... geert pauwels / gunnar Degerlid, a33 architecten, hvDn + studioninedots,  ....................................................   ................ ix F19
.............................................................1980 Zemst ........................................................................................................................................... m10-architecten, cols / Eeraerts morisse / gebotec / Deflander
1222 ......bs ‘t beekje Etterbeek .......Edmond mesenslaan 2,  .............................gemeenschapsonderwijs .......................................... evr-Architecten, charles vandenhove et associés, Dkv architecten, ZED, wdog architecten .........................   ...............xv g18
.............................................................1040 Etterbeek ..................................................................................................................................... 
1223 ......kta brasschaat ..................prins kavellei 98,  .......................................gemeenschapsonderwijs .......................................... Frencken scholl architecten, ipostudio architetti, brut, gerd cryns /  ...............................................................   ................ iv c18
.............................................................2930 brasschaat ................................................................................................................................. tom vercammen, marc belderbos / jan De cuyper / robert mordyck
1224 ......bs Zilverberk halle ............pastoor bernaertstraat 28,  .......................gemeenschapsonderwijs .......................................... AWg architecten, architecten bob361, b612 associates, catteeuw.....................................................................   ............. xiv h17
.............................................................1500 halle ............................................................................................................................................. architectuur praktijk, van belle & medina architects
1225 ......bsbo herentals ..................menenstraat, 2200 herentals ....................gemeenschapsonderwijs .......................................... stéphane Beel architect, bulk architecten, De architectengroep, osararchitects,  ..........................................   ................ix D22
............................................................................................................................................................................................................................ wingender hovenier architecten
OO 11 ...2006

1101 ......brandweer puurs ...............kleine amer, puurs .....................................gemeentebestuur puurs ............................................ Catteeuw Architectuur praktijk, guerrilla office architects, lohmann’s, .............................................................   ..............viii E17
............................................................................................................................................................................................................................ philippe samyn & partners, poponcini & lootens
1102 ......Zandvoorde oostende .......tussen centrum Zandvoorde en ...............ag stadsvernieuwing oostende ............................... Architectenbureau Jan Maenhout, alexander Dierendonck, ana architecten, gino ........................................   ..................vi D5
.............................................................tulpenlaan, oostende ........................................................................................................................ Debruyne en architecten, volt-architecten
1103 ......blauwkasteelstraat ............blauwkasteelstraat oostende ..................ag stadsvernieuwing oostende ...............................  ..........................................................................................................................................................................................   .................... i c4
..............oostende
1104 ......cc opglabbeek ...................kapelstraat 10, opglabbeek ......................gemeentebestuur opglabbeek .................................. Verdickt & Verdickt architecten, jeanne Dekkers architectuur, org..................................................................   ................. x E28
............................................................................................................................................................................................................................ planners, van belle & medina architects
1105 ......Zoo antwerpen ...................koningin astridplein 26, .............................vzw kmDa koninklijke maatschappij voor .............. robbrecht en Daem architecten, bruno mader, gZa+a, Fondu landscape architects /  ..................................   ............ detail iv
.............................................................antwerpen ...................................................Dierkunde ..................................................................... b-architecten, karres en brands / land
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1106 ......bkp brasschaat .................augustijnslei – aerdenlei, .........................gemeentebestuur brasschaat .................................. poponcini & Lootens, François & mot ponette, gwm architecten, maxwan, ura.............................................   ................ iv c18
.............................................................brasschaat .......................................................................................................................................... 
1107 ......Zonnige kempen .................Floris primsstraat 1-3,  ...............................c.v. Zonnige kempen .................................................. DAs / Wesp, ontwerp kollektief, teema architecten, the naked architects, .....................................................   ................ix D21
..............grobbendonk .......................grobbendonk ....................................................................................................................................... Ewoud saey / koen matthys
1108 ......museum izegem .................prins albertlaan 5, izegem ........................stadsbestuur izegem .................................................. Okkerse / Vermeulen / pauwels / Catteeuw, (s)pace interieurarchitectuur, dmva ............................................   ............... xiii g7
............................................................................................................................................................................................................................ architecten, mjosE van hEE architEctEn, axel ghyssaert / koen bovée / benoît Delaey
1109 ......centrale werkplaatsen ......Diestsesteenweg 104, leuven ..................ag stadsvernieuwing leuven ...................................  ..........................................................................................................................................................................................   ...............xv g21
..............hal 4 en 5 leuven
1110 ......centrale werkplaatsen ......Diestsesteenweg 104, leuven ..................ag stadsvernieuwing leuven ................................... Karel Vandenhende, 51n4E, architectenbureau cepezed, b-architecten, lens°ass architecten .....................   ...............xv g21
..............hal 9 leuven ....................................................................................................................................................................................... 
1111 ......opgrimbie maasmechelen ..hoek heirstraat-hoekstraat  ......................gemeentebestuur maasmechelen ...........................  ..........................................................................................................................................................................................   ................ xi F29
.............................................................opgrimbie, maasmechelen
1112 ......Zwembad hasselt ...............Elfde liniestraat,  ........................................stadsbestuur hasselt ................................................. architecten BOB361 / ArUp, baumschlager-Eberle, luscher architectes,  .........................................................   ..................x F26
.............................................................3500 hasselt ........................................................................................................................................ van acker en partners / libost groep / ingenium, vier arquitectos
1113 ......De lovie Diksmuide ............begijnhofstraat 2, Diksmuide ....................vzw De lovie ................................................................ egus architecten en ingenieurs, architectenburo jmw, Dial-architects, philippe vander maren ....................   .................. vi E4
............................................................................................................................................................................................................................ en mireille weerts, barbara van der wee / sum project
1114 ......sportcentrum Essen ...........hemelrijk, Essen .........................................gemeentebestuur Essen ............................................  ..........................................................................................................................................................................................   ................iv a18
1115 ......centrale plein mijnsite .......hoek w. kastanjelaan / .............................stadsbestuur genk ...................................................... HOsper nL, omgEving, a2o omgeving / arcadis, agence ter /  ........................................................................   ..................x F28
..............winterslag ...........................E. coppéelaan, genk .......................................................................................................................... rob van gool, orizon ..........................................................................................................................................................
1116 ......inrichtingsplan prosperpolder beveren .................................................prosperpolder beveren gemeentebestuur beveren BLU-net / naveen Kulshreshtha, technum, agence ter /  ......................................................................................   ................iii b16
............................................................................................................................................................................................................................ rob van gool, cuypers en Q / bosch slabbers, provinciale hogeschool limburg / atelier jplx
1117 ......inrichtingsplan kallo ..........omgeving kallo ...........................................gemeentebestuur beveren ........................................ proap / Wit / idroesse / Arcoveneto, nero, robbrecht en Daem architecten, stijlgroep...................................   ................ iii c16
............................................................................................................................................................................................................................ landschap en stedelijke ruimte, vista landscape and urban design
1118 ......zie 1211................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
1119 ......scheldekaaien .....................scheldekaaien rechteroever van .............stadsbestuur antwerpen / w&Z waterwegen en .. proap / Wit / idroesse / Arcoveneto, b.a.u. b., ........................................................................................................   ............ detail iv 
..............antwerpen............................petroleum Zuid tot royerssluis,  ...............Zeekanaal nv ................................................................ s333, studio secchi-viganò / arcadis gedas, west 8 brussel / 
.............................................................antwerpen ........................................................................................................................................... lievens / tritel
1120 ......Zennegat mechelen ...........Zennegatvaart, monding Zenne en ..........w&Z waterwegen en Zeekanaal nv ........................ DFA | Dietmar Feichtinger Architects, bureau d’Etudes greisch, bureau sla, ...................................................   ................ ix E18 
.............................................................Dijle, mechelen ................................................................................................................................... marie josé van hee / bas, west 8 brussel
............................................................................................................................................................................................................................  
1121 ......gemeentehuis beveren .....grote markt / stationsstraat beveren .....gemeentebestuur beveren ........................................ abscis architEctEn, gwm architecten, nero, 3architecten / grontmij,  .........................................................   ............. viii D17
............................................................................................................................................................................................................................ jef van oevelen architectenbureau

OO 10 ...2005

1001 ......bs ninove ............................Dreefstraat 31, ninove ...............................gemeenschapsonderwijs .......................................... Architectenbureau praet-Verlinden, 360 architecten, Frencken scholl architecten,  ........................................   ............. xiv g15
............................................................................................................................................................................................................................ karel vandenhende, ura
1002 ......ka veurne ...........................smissestraat 3, veurne ..............................gemeenschapsonderwijs .......................................... vandendries | capoen | architectenbureau, maats, gino Debruyne en architecten, ssa/xx, ..............................   .................. vi E2
............................................................................................................................................................................................................................ Exit architecten, tom van mieghem / ghislain lams
1003 ......zie 1417................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
1004 ......ocmw meeuwen- .............Dorpsstraat 44, meeuwen-gruitrode .......gemeentebestuur meeuwen-gruitrode /  ............... Hans Verstuyft architecten, architectenbureau praet-verlinden, cops architecten, DEEa,  ...........................   ................. x E28
..............gruitrode .....................................................................................................ocmw meeuwen-gruitrode ...................................... Egide meertens architecten
1005 ......masterplan Deerlijk............centrum Deerlijk .........................................gemeentebestuur Deerlijk ......................................... Kathy Vanhulle / ArJM, nero, okra landschapsarchitecten, Fris in het landschap / ......................................   ............... xiii g9
............................................................................................................................................................................................................................ grontmij, provinciale hogeschool limburg / atelier jplx
1006 ......centrum brakel ...................centrum brakel ...........................................gemeentebestuur brakel ........................................... BrUt, christian kieckens architects, kuipercompagnons, architectenbureau ..................................................   ............. xiv h13
............................................................................................................................................................................................................................ jan maenhout / ontwerpbureau pauwels, aups / thierry kandjee
1007 ......bib waregem ......................meersstraat waregem ..............................stadsbestuur waregem ............................................. Wessel de Jonge Architecten, 51n4E, architectenatelier boud rombouts,  .......................................................   ............... xiii g9
............................................................................................................................................................................................................................ philippe samyn & partners, planning / kathy vanhulle / arjm
1008 ......crematorium holsbeek ......terreinen hofheide langs ..........................De opdrachtgevende vereniging voor crematorium- . rCr Aranda pigem Vilalta arquitectes / Coussée & goris, architecten  ..............................................................   ................ ix F22
.............................................................jennekensstraat en n223, holsbeek .......beheer in het arrondissement leuven “hofheide” . architecten bob361, claus en kaan architecten, noaarchitecten, studio associato secchi-viganò
1009 ......linkeroever antwerpen .....Europark – linkeroever antwerpen .........stadsbestuur antwerpen ........................................... technum, kcap architects&planners, stéphane beel architect,  .........................................................................   ............ detail iv
............................................................................................................................................................................................................................ Fris in het landschap / evr-architecten / werkplaats voor architectuur,  .............................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................ huiswerk architecten / atelier jplx
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1010 ......stadsontwerp ......................Ezelberg – vooruitzichtstraat - .................stadsbestuur geraardsbergen .................................. BUUr, bgsv bureau voor stedebouw, puls_net, .....................................................................................................   ............. xiv h14
..............geraardsbergen .................nieuweweg – stationsplein .............................................................................................................. uaps / thierry kandjee, van belle & medina architects

OO 09 ...2005

0901 ......j. brelsteiger Zeebrugge ..oude vissershaven Zeebrugge ................mvg, Departement lin, awZ, afdeling ................... Architectuur en stedenbouw e+W eggermont, 360 / bas smets, bas /  ..............................................................   ................... ii b7
....................................................................................................................................waterwegen en kust .................................................. t.o.p. office – luc Deleu, tom louwette / station c23, Zwarts & jansma architecten / technum
0902 ......vDab antwerpen ...............provinciestraat 211-215, antwerpen ........vDab ............................................................................. nero, (s)pace interieurarchitectuur, bulk architecten, DriEsEn-mEErsman- .................................................   ............ detail iv
............................................................................................................................................................................................................................ thomaEs architecten, architectenburo jef van oevelen / ingenieursbureau constructor
0903 ......vDab menen ......................transportzone lar, menen.......................vDab ............................................................................. Van Belle & Medina architects, catteeuw architectuur praktijk, marc belderbos /  .........................................   ............... xiii h7
............................................................................................................................................................................................................................ jan De cuyper / robert mordyck, mys & bomans / ars horti, verburg hoogendijk architekten
0904 ......vDab hasselt ......................visserstraat 3, hasselt ...............................vDab ............................................................................. a2o-architecten, conix architects, dmva architecten, Filip burgelman /  ............................................................   ..................x F26
............................................................................................................................................................................................................................ a2m sebastian moreno vacca, lens°ass / grontmij
0905 ......vDab merksem ..................rerum novarumlaan 1, merksem .............vDab ............................................................................. peter Kint ArCHiteCten, a33 architecten, t’jonck-nilis ...................................................................................   ................ iv c18
............................................................................................................................................................................................................................ gerd cryns / tom vercammen, hans verstuyft architecten / grontmij
0906 ......Zaal en jeugdlokaal ............pastoorsdreef 7, bocholt ...........................gemeentebestuur bocholt ......................................... OnO, planners, polaris architects, ssa/xx, ................................................................................................................   .................x D28
..............bocholt ................................................................................................................................................................................................ uaps anne mie Depuydt & Erik van Daele
0907 ......jezuïtenkerk lier ................gasthuisvest 50, lier ..................................vzw open monumenten-vereniging Eduard bressinck Beeck – Verwilt Architectenteam, architectenbureau vanhecke & suls,  ..........................................................   ................ix D20
............................................................................................................................................................................................................................ atelier kempe thill, blond & roux architecten, bob 361 / origin / Daidalos peutz
0908 ......crematorium kortrijk ..........senator baertlaan, kortrijk ....................... intergemeentelijke vereniging voor crematoruim- . sumproject / souto de Moura Arquitectos, mjosE van hEE architEctEn,  ...................................................   ............... xiii h8
....................................................................................................................................beheer in Zuid-west-vlaanderen ............................. studio associato secchi-viganò, tom van mieghem / ghislain lams, vincent van Duysen architects
0909 ......centrale bedieningspost ...sluis 1, rijkevorsel......................................mvg, Departement lin, awZ, afdeling maas en .. WAW, mlzd, teema architecten, brut, hans verstuyft architecten / grontmij ..................................................   ................iv b21
..............rijkevorsel ..................................................................................................albertkanaal, Dienst voor de scheepvaart .............
0910 ......plantentuin meise ..............nieuwelaan 38, meise ...............................mvg, Departement aZF, aoggi, afdeling gebouwen  ..........................................................................................................................................................................................   ................ ix F18

OO 08 ...2005

0801 ......ocmw lommel ...................hertog jan-site, lommel ...........................ocmw lommel ............................................................ 360 architecten, Egide meertens, modulo architects, wit, Diederendirrix .........................................................   ................. v c26
0802 ......Zonnige kempen berlaar...smidstraat en brassoi, berlaar ................c.v. Zonnige kempen .................................................. Van Belle & Medina architects, catteeuw architectuur praktijk, john lonsdale ...............................................   ................ ix E20
............................................................................................................................................................................................................................ architect, philippe vander maren en mireille weerts, citystudio / verbakel
0803 ......markt sint-lievens-............marktplein sint-lievens-houtem .............gemeentebestuur sint-lievens -houtem ................. Christian Kieckens Architects, buro voor vrije ruimte / vermander & van mol,  ................................................   ............. xiv g13
..............houtem ................................................................................................................................................................................................ puls_net, robbrecht en Daem architecten, stijlgroep landschap en stedelijke ruimte
0804 ......hogeschool antwerpen .....mutsaardstraat 31, antwerpen .................hogeschool antwerpen .............................................. Driesen-MeersMAn-tHOMAes architecten, bureau barbara van der wee,  ................................................   ............ detail iv
..............mutsaard ............................................................................................................................................................................................ architectenbureau Frank braakhuis / bureau vlaardingerbroek – wevers, architectenbureau
............................................................................................................................................................................................................................ Frank van hulle / De meyer & prims architecten, bas / t.o.p. office
0805 ......cc’s antwerpen ..................Diverse locaties in ......................................stadsbestuur antwerpen ........................................... poponcini & Lootens, b-architecten, Dial-architects, kcap, map arquitectos ..................................................   ............ detail iv
.............................................................de stad antwerpen ............................................................................................................................. 
0806 ......officierenwijk brasschaat ...langsheen bredabaan, brasschaat ........gemeentebestuur brasschaat .................................. BrUt, buro lubbers, stéphane beel architect, stramien, ur architects..............................................................   ................iv b19
0807 ......bedrijfsverzamelgebouw...ambachtenlaan 2, lochristi ......................veneco, dienstverlenende vereniging voor ............. evr-Architecten, barak, coussée & goris architecten, De smet vermeulen architecten,  ................................   ..............viii E14
..............lochristi ...................................................................................................... ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling noaarchitecten
0808 ......bkp bonheiden ...................centrum bonheiden....................................gemeentebestuur bonheiden .................................... Citystudio / Verbakel, kuipercompagnons, ssa/xx, technum, brut  ....................................................................   ................ ix E19
0809 ......Dorpskern vorselaar ..........centrum vorselaar .....................................gemeentebestuur vorselaar...................................... Architectuuratelier Michel De Visscher / Jozef Legrand, architectenbureau jan .............................................   ................ix D21
............................................................................................................................................................................................................................ maenhout / vectris, artgineering / goudappel coffeng, soresma / ipv Delft / orca, vhs²b
0810 ......red star antwerpen ...........rijnkaai 14 en montevideostraat ..............stadsbestuur antwerpen ........................................... Beyer Blinder Belle Architects & planners, mys & bomans architectuurkantoor /  ..........................................   ............ detail iv
.............................................................antwerpen ........................................................................................................................................... ars horti, De smet vermeulen architecten, sergison bates architects, groep planning  .................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................ i.s.m. bart canfyn & barbara van der wee / luc tuymans ism Frank Demaegd – Zeno x gallery
............................................................................................................................................................................................................................ Zeno x storage / tony leduc – studio 44
0811 ......De schattingbeek ...............centrum Zedelgem .....................................gemeentebestuur Zedelgem ..................................... Johan Van reeth / tom Van Mieghem / Michiel Dehaene, architecten bob361,  ..............................................   ................ vii D7
..............Zedelgem ............................................................................................................................................................................................ search, technum, geert De groote / job Floris
0812 ......zie 1119................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0813 ......zie 1105................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0814 ......woonproject pivo asse .....relegemstraat 40, asse .............................c.v. providentia / mvg, Departement aZF, aoggi, Fris in het landschap, architecten Els claessens en tania vandenbussche, mDma /  ......................................   ............. xiv g17
....................................................................................................................................afdeling gesubisdieerde infrastructuur................... bureau bouwtechniek / bas, vbm architecten, wingender hovenier architecten ...............................................
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OO 07 ...2004

0701 ......park vordenstein schoten ..horstebaan 2, schoten ..............................mvg, Departement lin, aminal, afdeling bos ..... Buro voor vrije ruimte – Vermander & Van Mol, Fondu landscape architects, puls_net,  ................................   ................ iv c18 
....................................................................................................................................en groen ....................................................................... Fris in het landschap / bram breedveld, wirtz international
0702 ......zie 0910................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0703 ......voetgangersbrug ................kustlaan wenduine ....................................mvg, Departement lin, awZ, ................................... West 8 Brussel, ney & partners, architectenbureau. De bruycker – De brock / brigitte D’hoore, ...................   .................... i b6
..............wenduine ...................................................................................................afdeling waterwegen en kust .................................. Felix – glorieux / F grimmelprez, 
............................................................................................................................................................................................................................ marie josé van hee / bas
0704 ......krommehoek nieuwpoort ...kromme hoek, jachthaven ..........................mvg, Departement lin, awZ,  .................................. paul Deroose, nero, bas / t.o.p. office – luc Deleu, bvr adviseurs / .................................................................   ..................vi D3
.............................................................en parkzone ..................................................afdeling waterwegen en kust .................................. kaap3 ontwerpbureau, west 8 brussel
0705 ......zie 1120................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0706 ......ka boom ..............................j.b. Davidstraat 2,  .....................................gemeenschapsonderwijs .......................................... 360 architecten, staud, cabuy & pauwels / Daniel willekens, lab / .....................................................................   ................ ix E18
.............................................................boom .................................................................................................................................................... bureau bouwtechniek, van wassenhove architecten
0707 ......De tandem brugge ............léopold de bruynestraat 56,  ....................gemeenschapsonderwijs .......................................... sette schroeyers Architecten, atelier kempe thill, buro ii,  ..................................................................................   ................... ii c7
.............................................................brugge.................................................................................................................................................. tomas nollet en hilde huyghe architecten, volt-architecten
0708 ......De klare bron heverlee .....jules vandenbemptstraat 14,  ..................gemeenschapsonderwijs .......................................... Maccreanor Lavington Architects, Diederik nagels / jos verbraeken, pascal bilquin /  ..................................   ...............xv g21
.............................................................heverlee............................................................................................................................................... architectenbureau serck, van broeck & meuwissen / grontmij, wEsp
0709 ......buso De mast kasterlee ...kempenstraat 32, kasterlee ......................gemeenschapsonderwijs .......................................... Architectenbureau praet-Verlinden, architecten Els claessens en tania vandenbussche,  ............................   ................. v c23
............................................................................................................................................................................................................................ architectenatelier Daniela verwilt, architectenbureau Frank loos, 
............................................................................................................................................................................................................................ atelier kempe thill .............................................................................................................................................................
0710 ......ter Zee oostende ...............maurits sabbestraat 2, oostende ............gemeenschapsonderwijs .......................................... tom van Mieghem / ghislain Lams, architettura, toon breyne,  ...........................................................................   .................... i c4
............................................................................................................................................................................................................................ joachim walgrave / bureau bouwtechniek, architectuur.be / grontmij
0711 ......ms oudenaarde .................Fortstraat 45, oudenaarde .........................gemeenschapsonderwijs .......................................... DnA architecten ingenieurs, architectenbureau praet-verlinden, architectuurbureau  ...................................   ............. xiii g11
............................................................................................................................................................................................................................ Dirk martens, Feys en gouwy ingenieurs-architecten, Diederik nagels / 
............................................................................................................................................................................................................................ jos verbraeken, rE-x / bureau bouwtechniek
0712 ......bs/ka tervuren ..................hippolyte boulengerlaan 7,  ......................gemeenschapsonderwijs .......................................... Feys en gouwy ingenieurs-architecten, atelier kempe thill,  ................................................................................   ...............xv h19
.............................................................tervuren............................................................................................................................................... architectenbureau De bruycker – De brock / brigitte D’hoore, rauw / bureau bouwtechniek / 
.....................................................................................................................................................................................................................................  ney & partners, wEsp
0713 ......Falconplein antwerpen .....Falconplein en Zeemanshuis,  ..................ag vespa, autonoom gemeentebedrijf voor ........... rapp+rapp, DriEsEn-mEErsman-thomaEs architecten, maccreanor lavington architects, ....................   ............ detail iv
..............antwerpen ..................................................................................................vastgoed en stadsprojecten antwerpen .................. technum, johan van reeth / tom van mieghem / michiel Dehaene
0714 ......administratief centrum ......marneflaan 3, hoboken .............................stadsbestuur antwerpen ........................................... Architectenbureau praet-Verlinden, architectenatelier boud rombouts, huiswerk .........................................   ................ix D18
..............hoboken .............................................................................................................................................................................................. architecten, verdickt & verdickt architecten, witherford watson mann architects
0715
0716
0717 ......bibliotheek, politie- ............bist 1, wilrijk ...............................................stadsbestuur antwerpen ........................................... Baumschlager-eberle, architecten tom thys en adinda van geystelen, architectenbureau cepezed, .........   ................ix D18
..............commisariaat en ................................................................................................................................................................................ christian kieckens architects, DriEsEn-mEErsman-thomaEs architecten
..............academie wilrijk ................................................................................................................................................................................ 
0718 ......zie 1009................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0719 ......zie 1009................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0720 ......nieuwbouw .........................parallelweg z/n, baarle-hertog ................gemeentebestuur baarle-hertog ............................. paul schellekens en ass. , atelier kempe thill, biecorff .........................................................................................   .................v a23
..............gemeentehuis .................................................................................................................................................................................... 
..............baarle-hertog
0721 ......sint-jansschool genk ........gebied tussen schoolstraat,  ....................stadsbestuur genk ...................................................... studio Associato secchi-Viganò, hub, nero, omgEving, technum ....................................................................   ..................x F28
.............................................................onderwijslaan, Duinenlaan en
.............................................................binnenlaan en zone langs Duinenlaan
.............................................................richting krc
0722 ......cc heist-op-den-berg .......bergstraat, heist-op-den-berg.................gemeentebestuur heist-op-den-berg ...................... planners, christian kieckens architects, a 2r c,tom callebaut / (s)pace interieurarchitectuur / ....................   ................ ix E21
............................................................................................................................................................................................................................ architectuur vanneste, uaps
0723 ......geelse bouwmaatschappij .voortseindveld, westerlo ..........................c.v. geelse bouwmaatschappij ................................  ..........................................................................................................................................................................................   ................ ix E23
..............westerlo
0724 ......woordcentrum lennik .......arconateplein, gaasbeek ..........................gemeentebestuur lennik ........................................... LAB / Bureau Bouwtechniek, atelier Zeinstra van Der pol, Delmulle Delmulle architecten, ............................   ............. xiv h16
............................................................................................................................................................................................................................ maccreanor lavington architects, 35_100
0725 ......zie 1110................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
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0726 ......zie 1109................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0727 ......parkveld heverlee ..............parkveld, heverlee .....................................stadsbestuur leuven .................................................. architecten BOB361, puls_net, rudy uytenhaak architectenbureau,  ..................................................................   ...............xv g21
............................................................................................................................................................................................................................ Fris in het landschap / bram breedveld, phl onderzoekscel amo / 51n4E / buro kromwijk
0728 ......markt tienen .......................grote markt, tienen ...................................stadsbestuur tienen ................................................... 51n4e, robbrecht en Daem architecten, architectenbureau jan maenhout / bureau .......................................   ...............xv h23
............................................................................................................................................................................................................................ buitenruimte, jplx / arcadis gedas, west 8 brussel
0729 ......bib wemmel ........................j. De ridderlaan 49, wemmel ...................gemeentebestuur wemmel ....................................... groeneweg & van der meijde, conix architects, ontwerpatelier bert gebruers – peter jannes, ......................   ............. xiv g17
............................................................................................................................................................................................................................ gerrit verbeeck / hendrik van liedekerke, richard venlet / bart macken / Dries vande velde
0730 ......home vijvens ......................kloosterstraat 18, huize-Zingem ..............vzw home vijvens ....................................................... sergison Bates architects, Dna architecten ingenieurs, gZa+a,  .........................................................................   ............. xiii g11
..............huize-Zingem ..................................................................................................................................................................................... huiswerk architecten, wit
0731 ......Ziekenhuis oost-limburg ..campus st.-jan schiepse bos 6, genk ...Ziekenhuis oost-limburg ........................................... architectenbureau cepezed, bureau d’Etudes greisch, mEta architectuurbureau,  .........................................   ..................x F28
..............genk .................................................................................................................................................................................................... libost-groep / a2o architecten, Zwarts & jansma architecten / technum
0732 ......geluidswering meise .........a12 te meise ...............................................mvg, Departement lin, awv, afdeling wegen ..... Marie José Van Hee / BAs – Dirk Jaspaert, ingenieursbureau g. Derveaux, .....................................................   ................ ix F18
....................................................................................................................................en verkeer .................................................................... ssa/xx, staud, technum
0733 ......vac antwerpen ..................copernicuslaan 1, antwerpen ..................mvg, Departement aZF, aoggi, afdeling gebouwen  ..........................................................................................................................................................................................   ............ detail iv
0734 ......vac gent .............................locatie niet bekend op moment  ...............mvg, Departement aZF, aoggi, afdeling gebouwen  ..........................................................................................................................................................................................   ..............viii E12
.............................................................van publicatie ..............................................
0735 ......loodswezen antwerpen ....tavernierkaai 3, antwerpen ......................mvg, Departement aZF, aoggi, afdeling gebouwen  ..........................................................................................................................................................................................   ............ detail iv
0736 ......zie 1301................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0737 ......Dageraadplein antwerpen ..Dageraadplein antwerpen ........................stadsbestuur antwerpen ........................................... Buro voor vrije ruimte – Vermander & Van Mol, b-architecten, hub, bas / t.o.p. office – luc Deleu, ...........   ............ detail iv
............................................................................................................................................................................................................................ bvr / kaap3 ontwerpbureau
0738 ......bruggen mortsel ................oude spoorberm langsheen r11, mortsel .. gemeentebestuur mortsel .........................................  ..........................................................................................................................................................................................   ................ix D19
0739 ......De wallen burcht ...............gebied tussen schelde en kerkstraat .....gemeentebestuur Zwijndrecht .................................. studio Associato secchi-Viganò, puls_net, staud, johan van reeth / tom van  ...............................................   ................ix D18 
.............................................................en heirbaan ......................................................................................................................................... mieghem / michiel Dehaene, west 8 brussel
0740 ......woningcomplex burcht .....gebied tussen schelde en kerkstraat .....gemeentebestuur Zwijndrecht ..................................  ..........................................................................................................................................................................................   ................ix D18
0741 ......gemeentehuis kuurne .......martktplein 9, kuurne ................................gemeentebestuur kuurne ..........................................  ..........................................................................................................................................................................................   ............... xiii g8
0742 ......nieuwe leie ronse ............gebied tussen wolvestraat .......................stadsbestuur ronse .................................................... evr-Architecten, bunkerhotel army, stramien, architectekantoor lambert- .......................................................   ............. xiii h11
.............................................................en beekstraat, ronse ......................................................................................................................... vancoppenolle / architectenkantoor bart verstraen, soresma / ipv Delft / orca
0743 ......gemeentehuis maldegem ...markt 7, maldegem ....................................gemeentebestuur maldegem .................................... Lens°Ass architecten, abscis architEctEn, arch & teco, biecorff / bureau barbara van der wee .........   ................... ii c9
..............
OO 06 ...2004

0601 ......zie 0739................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0602 ......zie 0740................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0603 ......rvt nevele ..........................ijsbeerlaan, nevele ....................................ocmw nevele ............................................................. 51n4e, dmva architecten, grosfeld van der velde architecten, Exit architecten,  ............................................   ...............vii E11
............................................................................................................................................................................................................................ rauw / bureau bouwtechniek / ney & partners
0604 ......zie 0741................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0605 ......crematorium sint-niklaas ...waasmunstersteenweg, sint-niklaas ..... intergemeentelijke vereniging voor crematorium- . Claus en Kaan Architecten, stéphane beel architecten, De smet vermeulen architecten,  ............................   ............. viii D16
....................................................................................................................................beheer in oost-vlaanderen ........................................ amor Fati – wim cuyvers, vincent van Duysen architects
0606 ......rusthuis sint-niklaas.........hospitaalstraat 12, sint-niklaas ...............ocmw sint-niklaas ....................................................  ..........................................................................................................................................................................................   ............. viii D16
0607 ......hopmarkt-keizerpoort .......hopmarkt-keizerpoort aalst .....................stadsbestuur aalst ...................................................... Hub, christian kieckens architects, bvr adviseurs /  .............................................................................................   ..............viii F15
..............aalst .................................................................................................................................................................................................... kaap3 ontwerpbureau, jan maenhout architectenbureau / vectris, Zaha hadid architects
0608 ......integraalplan binnenstad ..centrum gent ..............................................stadsbestuur gent ...................................................... KuiperCompagnons, sumresearch, technum, bvr adviseurs /  ...........................................................................   ..............viii E12
..............gent ..................................................................................................................................................................................................... kaap3 ontwerpbureau, johan van reeth / tom van mieghem / michiel Dehaene, wEs ......................................
0609 ......pastorij wijchmaal .............hoek sint-trudostraat / Dijkerstraat,  ......stadsbestuur peer ...................................................... Cabuy & pauwels / Daniel Willekens, Diederik nagels / jos verbraeken, max8 architecten, ........................   .................x D27 
.............................................................wijchmaal ............................................................................................................................................ rE-x / bureau bouwtechniek
0610 ......kunstencentrum aalter .....boomgaardstraat 14-16, aalter.................gemeentebestuur aalter ............................................ robbrecht en Daem architecten, claus en kaan architecten, coussée & goris architecten,  ..........................   ...............vii E10
............................................................................................................................................................................................................................ De smet vermeulen architecten, pascal bilquin / architectenbureau serck
0611 ......theaterplein antwerpen ...theaterplein antwerpen ............................stadsbestuur antwerpen ........................................... studio Associato secchi-Viganò, baumschlager-Eberle, swk / tom van mieghem /  ......................................   ............ detail iv
............................................................................................................................................................................................................................ johan van reeth, west 8 brussel, Zaha hadid architects
0612 ......zie 0737................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0613 ......zie 0742................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0614 ......masterplan groen ...............kleinstedelijk gebied “west”, geel ..........stadsbestuur geel ....................................................... Johan Van reeth / tom Van Mieghem / Michiel Dehaene, sumresearch, technum  .......................................   .................x D23
..............woon-werk park geel ....................................................................................................................................................................... 51n4E / phl onderzoekscel amo, bgsv, west 8 brussel
0615 ......rusthuis lede ......................parkdomein mesen, lede ..........................gemeentebestuur lede .............................................. nero, baumschlager-Eberle, buro ii, technum, vincent van Duysen / paul Deroose .........................................   ..............viii F15
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0616 ......bib en gemeenschaps- ......centrum stekene ........................................gemeentebestuur stekene ........................................ Verdickt & Verdickt architecten, DriEsEn-mEErsman-thomaEs architecten,  ............................................   ............. viii D15
..............centrum stekene ............................................................................................................................................................................... kirkus plus, gerd cryns / tom vercammen, pascal bilquin / architectenbureau serck
0617 ......De winkelhaak ....................lange winkelhaakstraat 26,  ......................ag vespa, autonoom gemeentebedrijf voor............ gZA+A, adjaye associates, biecorff, jan De vylder / bert van boxelaere, .........................................................   ............ detail iv
..............antwerpen ...........................antwerpen ...................................................vastgoed en stadsprojecten antwerpen .................. stam architecten / groep archo / bas / bureau bouwtechniek
0618 ......kasteelpark viteux .............kasteelpark viteux, De pinte ....................gemeentebestuur De pinte ........................................ ABsCis ArCHiteCten, De smet vermeulen architecten, gZa+a, paul Deroose,  .............................................   ............... vii F11
..............De pinte .............................................................................................................................................................................................. mDma / bureau bouwtechniek / bas
0619 ......De vestingen oudenaarde ..parkgebied De vestingen, oudenaarde ..stadsbestuur oudenaarde .........................................  ..........................................................................................................................................................................................   ............. xiii g11
0620 ......stadhuis schoten ...............sint-cordulastraat 10-14, schoten ...........gemeentebestuur schoten ........................................ pascal Bilquin / Architectenbureau serck, cenergie, conix architects, steenhoudt en ...................................   ................ iv c19
............................................................................................................................................................................................................................ robaye architecten, sbE / lucie van Der gucht
0621 ......kruispunt melsbroek ..........kruispunt n21-n211, melsbroek ...............mvg, Departement lin, awv, afdeling wegen .....  ..........................................................................................................................................................................................   ...............xv g19
....................................................................................................................................en verkeer
0622 ......jeugdherberg antwerpen ...bogaerdenplein antwerpen ......................toerisme vlaanderen.................................................. Vincent Van Duysen Architects, groep archo, kirkus, neutelings riedijk architecten,  ...................................   ............ detail iv
............................................................................................................................................................................................................................ soeters van Eldonk architecten
0623 ......restauratie kasteel ............Duboislaan 1, hoeilaart..............................mvg, Departement aZF, aoggi,  .............................. Lens°Ass architecten, architectuur atelier, sumproject,  ......................................................................................   ...............xv h18
..............groenendaal hoeilaart .............................................................................afdeling gebouwen .................................................... architectenbureau Frank braakhuis / provoost / 3E, luc maes / jan Florizoone
0624 ......sanitair paviljoen peutie ...snelwegparking E19, peutie .....................mvg, Departement lin, awv, afdeling wegen ..... gZA+A, castillo De groote architecten, dmva architecten, nox architects, philippe samyn & partners ...........    ................ ix F19
....................................................................................................................................en verkeer .................................................................... 
06b25....operaplein antwerpen ......operaplein antwerpen ...............................bam nv / stadbestuur antwerpen........................... Manuel de solà-Morales, 51n4E, office for metropolitan architecture oma, martinez ...................................   ............ detail iv
............................................................................................................................................................................................................................ lapena torres / stramien, robbrecht en Daem / marie josé van hee / wirtz international /
............................................................................................................................................................................................................................ group planning mens en ruimte

OO 05 ...2009

0501 ......academie haaltert .............molenstraat 19, haaltert ............................gemeentebestuur haaltert ........................................ Biecorff, atelier d’architecture pierre hebbelinck,  .................................................................................................   ............. xiv g15
............................................................................................................................................................................................................................ sergison bates architects, b5 architecten, volt-architecten
0502 ......uitbreiding gemeentehuis ...hoogstraat 41, baarle-hertog ...................gemeentebestuur baarle-hertog ............................. biecorff, Enter architecture, huiswerk architecten rapp+rapp, claudio silvestrin architects / Egus .............   .................v a23
..............baarle-hertog ....................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0503 ......zie 0738................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0504 ......oude god mortsel ..............gebied ‘oude god’, mortsel ......................gemeentebestuur mortsel ......................................... Hub, buro lubbers, crepain binst architecture, kuipercompagnons, uaps .........................................................   ................ix D19
0505 ......plein stadhuis mortsel ......liersesteenweg, mortsel ...........................gemeentebestuur mortsel ......................................... robbrecht en Daem architecten, b-architecten, ingenieursbureau France,  ......................................................   ................ix D19
............................................................................................................................................................................................................................ kuipercompagnons, kathy vanhulle / arjm
0506 ......zie 0743................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0507 ......gemeentehuis niel .............Dorpsstraat 26, niel ....................................gemeentebestuur niel................................................ rapp+rapp, architectenbureau praet-verlinden, biecorff  ....................................................................................   ..............viii E17
............................................................................................................................................................................................................................ poponcini & lootens, lab / bureau bouwtechniek
0508 ......bib blankenberge ...............onderwijsstraat 17, blankenberge ...........gemeentebestuur blankenberge .............................. sergison Bates architects, architectuurgroep jo peeters, mvrDv, stam architecten,  ...................................   ................... ii b6
............................................................................................................................................................................................................................ Felix – glorieux / F. grimmelprez ......................................................................................................................................
0509 ......ontmoetingsplein ...............centrum kapellen .......................................gemeentebestuur kapellen ....................................... Buro Lubbers, ars horti, architectuur.be / haecon, stargaze bart biermans /  ...................................................   ................iv b18
..............kapellen .............................................................................................................................................................................................. jozef legrand, swk / tom van mieghem / johan van reeth
0510 ......hopmarkt aalst ...................hopmarkt aalst ...........................................stadsbestuur aalst ......................................................  ..........................................................................................................................................................................................   ..............viii F15
0511 ......petroleum Zuid ....................petroleum-Zuid, antwerpen ......................stadsbestuur antwerpen / vlaams gewest............. West 8 Brussel, bureau d’Etudes greisch, ................................................................................................................   ............ detail iv 
..............antwerpen .......................................................................................................................................................................................... ney & partners, Zwarts & jansma architecten / technum, wirtz international
0512 ......Zeedijk knokke-heist .........gebied tussen Zeedijk en ...........................mvg, Departement lin, awZ,  .................................. ney & partners, De bruycker De brock architecten / brigitte D’hoore,  ..............................................................   ................... ii b7
.............................................................Elisabethlaan ter hoogte van oostelijke  ..afdeling waterwegen en kust .................................. t.o.p. office / bas, urban platform, Zwarts & jansma architecten / technum,
.............................................................havendam, Zeebrugge ....................................................................................................................... 
0513 ......Fietsbrug hofstade .............kanaal leuven-Dijle ter hoogte van  ........nv Zeekanaal en watergebonden............................ ney & partners, bureau d’Etudes greisch, puls_net, technum, verburg hoogendijk architekten ...................   ................ ix F19
.............................................................domein planckendael.................................grondbeheer vlaanderen ........................................... 
0514 ......bruggen leuven .................n19 te leuven .............................................mvg, Departement lin, awv, afdeling wegen ..... ney & partners, bureau d’Etudes greisch, ingenieursbureau g. Derveaux, swk /  ...........................................   ...............xv g21
....................................................................................................................................en verkeer .................................................................... tom van mieghem / johan van reeth, Zwarts & jansma architecten / technum
0515 ......zie 0732................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0516 ......hertogenmolens aarschot ...Demerstraat 1, aarschot ...........................mvg, Departement lin, arohm, afdeling ............. noAarchitecten, architectenbureau vanhecke & suls, architectuurgroep .........................................................   ................ ix F22
....................................................................................................................................monumenten en landschappen ............................... jo peeters, ontwerpbureau hugo lejon, team van meer!
0517 ......koninklijk paleis  .................meir 50, antwerpen ....................................mvg, Departement aZF, aoggi, afdeling gebouwen  ..........................................................................................................................................................................................   ............ detail iv
..............antwerpen
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0518 ......luchthaven Deurne ............luchthavenlei 1, Deurne ............................mvg, Departement lin, awv,  .................................  ..........................................................................................................................................................................................   ................ix D19
....................................................................................................................................afdeling personenvervoer
0519 ......school sint-gillis ................Engelandstraat 49-51, sint-gillis ..............gemeenschapsonderwijs .......................................... Lens°Ass architecten, gZa+a, koen van synghel, pascal bilquin / architectenbureau serck, ZED ...............   ...............xv g18
0520 ......vlaams-nederlands huis ...leopoldstraat 6, brussel ............................mvg, Departement wvc, administratie cultuur .... rauw / Bureau Bouwtechniek, architettura / studiebureau mouton /  .................................................................   ...............xv g18
............................................................................................................................................................................................................................ De klerck, cenergie, arch & teco architectuur, abetec
0521 ......wvi gistel ............................steenbakkerstraat, gistel ..........................mvg, Departement aZF, aoggi, afdeling gesub.  . space2.be, sergison bates architects, staud, studio associato secchi-viganò, urban platform ....................   ..................vi D5
.................................................................................................................................... infrastr., / shm Eigen haard is goud waard – olw
0522 ......acaciapark gent .................acaciapark gent .........................................c.v. De gentse haard / mvg, Departement aZF,  .. ABsCis ArCHiteCten, architectenbureau Dirk coopman, laud, thierry Ferfers /  ...........................................   ...............vii E12
....................................................................................................................................aoggi, afdeling gesubsidieerde infrastructuur .... Eddy François, volt-architecten
0523 ......luizengevecht gent............luizengevecht gent ....................................c.v. De goede werkmanswoning / mvg,  ............... puls_net, dmva architecten, mvrDv, santermans+cielen architecten, sergison bates architects ................   ..............viii E12  
....................................................................................................................................Departement aZF, aoggi, afdeling gesubsidieerde  ...........................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... infrastructuur
0524 ......biezenstuk gent ..................biezenstuk gent ..........................................c.v. De volkshaard / mvg, Departement aZF,  ....... Architectenbureau patrick, evr-architecten, gwm architecten, ssa/xx, urban platform  ................................   ...............vii E12
0525 ......Zonnige kempen .................wijk pijpelheide, booischot ......................c.v. Zonnige kempen / mvg, Departement aZF,  ... Huiswerk architecten, architectenbureau lou jansen, jo Degelin_architecten, staud,  ................................   ................ ix E21
..............heist-op-den-berg ....................................................................................aoggi, afdeling gesubsidieerde infrastructuur .... witherford watson mann architects
0526 ......ocmw sint-niklaas ...........lodewijk De meesterstraat, sint-niklaas ..ocmw sint-niklaas .................................................... rapp+rapp, architectenteam-a, crepain binst architecture, DEEa, dmva architecten .....................................   ............. viii D16
0527 ......renovatie fabriek voor .......papenvest 12, brussel................................Erasmushogeschool brussel ..................................... sergison Bates architects, crepain binst architecture, hub, stam architecten, vincent ..................................   ...............xv g18
..............Erasmushogeschool .......................................................................................................................................................................... van Duysen architects
..............brussel
0528 ......pih kortrijk ..........................marksesteenweg 58, kortrijk ....................hogeschool west-vlaanderen .................................. VK studio Architects, architecten groep iii, kcap  ...................................................................................................   ............... xiii h8
............................................................................................................................................................................................................................ sergison bates architects, vincent van Duysen architects
0529 ......seminarie gent ...................biezekapelstraat 2, gent............................bisdom gent .................................................................  ..........................................................................................................................................................................................   ..............viii E12
0530 ......jeugdbijstand antwerpen ...locatie niet bekend op moment ................mvg, Departement wvc, agmw, vipa, afdeling .  ..........................................................................................................................................................................................   ................ iv c18
.............................................................van publicatie ..............................................gemeenschapsinstellingen voor bijzondere
....................................................................................................................................jeugdbijstand

OO 04 ...2003

0401 ......kerk en dorpscentrum .......hovingen 37, waarschoot .........................gemeentebestuur waarschoot ................................. stramien, De smet vermeulen architecten, Delmulle Delmulle architecten,  ......................................................   ...............vii D11
..............waarschoot ........................................................................................................................................................................................ rapp+rapp, Felix – glorieux / F. grimmelprez
0402 ......bkp mechelen ....................binnenstad en stationsomgeving, ............stadsbestuur mechelen ............................................. Wes, buro voor vrije ruimte – vermander & van mol, De Zwarte hond, group a,  .............................................   ................ ix E19
.............................................................mechelen ............................................................................................................................................. jplx / arcadis gedas
0403 ......oud-gemeentehuis .............magdalenasteenweg muizen ...................stadsbestuur mechelen ............................................. Mys & Bomans / Ars Horti, architectuuratelier vertommen, lab /  ........................................................................   ................ ix F19
..............muizen ................................................................................................................................................................................................ bureau bouwtechniek, luc mathyssen / gill mathyssen, van helmond | Zuidam architecten
0404 ......conservatorium mechelen ..melaan 3-5 en minderbroedergank 5, .....stadsbestuur mechelen ............................................. biecorff, jeanne Dekkers architectuur, mvrDv, pascal van Dooren, mys & bomans / ars horti ...................   ................ ix E19
.............................................................mechelen ............................................................................................................................................. 
0405 ......rup bethaniënpolder ........gebied tussen battelsesteenweg ............stadsbestuur mechelen ............................................. KCAp, Fris in het landschap, geurst & schulze architecten, johan van reeth /  ................................................   ................ ix E19
..............mechelen ............................en Dijle, mechelen ............................................................................................................................. tom van mieghem / michiel Dehaene, werkplaats voor architectuur, 
0406 ......Fochplein leuven ...............rector de somerplein, leuven..................stadsbestuur leuven .................................................. robbrecht en Daem architecten, christian kieckens architects, search, technum, t’jonck-nilis ...............   ...............xv g21
0407 ......zie 0529................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0408 ......basischool laken ...............Dieudonné-lefèvrestraat 41, brussel ......katholiek onderwijs brussel noord ......................... Architecten tom thys en Adinda Van geystelen, evr-architecten, t’jonck-nilis ..............................................   ...............xv g18
............................................................................................................................................................................................................................ ingenieur-architecten, buelens vanderlinden architects / hilde De ruysscher / 
............................................................................................................................................................................................................................ ney & partners, monarch / smar
0409 ......sport- en recreatie- ...........sint-janstraat, sint-laurijns .....................provincie oost-vlaanderen ........................................ Coussée & goris / studiebureau guy Mouton, philippe samyn & partners, stramien, ......................................   ................. ii c10
..............centrum sint-laurijns ....................................................................................................................................................................... tomas nollet en hilde huyghe architecten, arup / Daidalos / ignace vermeersch / 
............................................................................................................................................................................................................................ cici / bunkerhotel army ....................................................................................................................................................
0410 ......serviceflats kruishoutem ...tjollevelddreef, kruishoutem ....................ocmw kruishoutem ................................................... Architectenbureau Dirk Coopman, architectenbureau jan maenhout, b.o.a. , evr-architecten, nero  .........   ............. xiii g10 
0411 ......sportcentrum merksplas...hofeinde merksplas ...................................gemeentebestuur merksplas .................................... poponcini & Lootens, D&c van impe & partners, gino Debruyne en ....................................................................   ................iv b22
............................................................................................................................................................................................................................ architecten, omgEving, planners
0412 ......archief kaaskerke ..............kaaskerkestraat, kaaskerke .....................stadsbestuur Diksmuide ............................................  ..........................................................................................................................................................................................   .................. vi E4
0413 ......sociaal bedrijven- ..............ijzermolenstraat, heverlee ........................stadsbestuur leuven voor vzw’s in de sociale .......  ..........................................................................................................................................................................................   ...............xv g21
..............centrum leuven .........................................................................................economie
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0414 ......verkaveling .........................gebied tussen mechelsesteenweg,  .......gemeentebestuur sint-katelijne-waver .................. Architectenbureau Jan Maenhout, buro 4D, Dkv architecten, planners,  ...........................................................   ................ ix E19
..............sint-katelijne-waver .........akelei, berkelei, maanhoeveweg,  .................................................................................................. johan van reeth / tom van mieghem / michiel Dehaene
.............................................................wilgestraat en Dennestraat,  
.............................................................sint-katelijne-waver
0415 ......masterplan clo ..................burg. van gansberghelaan 96, .................mvg, Departement aZF, aoggi, afdeling gebouwen ABsCis ArCHiteCten, a154 architecten, Enter architecture, evr-architecten, stramien ................................   ..............viii F13
..............merelbeke ...........................merelbeke ........................................................................................................................................... 
0416 ......verkeerseducatieparken ...locatie niet bekend op moment ................mvg, Departement lin, awv, afdeling ................... architectenbureau cepezed, avantgarden, cino Zucchi architetti, stramien, swk /  ...............................................   ...........................
.............................................................van publicatie ..............................................wegen en verkeer ...................................................... tom van mieghem / johan van reeth
0417 ......kmsk antwerpen ...............leopold De waelplaats antwerpen .........mvg, Departement wvc, administratie cultuur, ... Claus en Kaan Architecten, 51n4E, Dmt, jeanne Dekkers architectuur, ............................................................   ............ detail iv 
....................................................................................................................................koninklijk museum vr schone kunsten,  .................. t.o.p. office / bas
....................................................................................................................................antwerpen (kmska)
0418 ......anders werken ...................boudewijnlaan 30, brussel ........................mvg, Departement aZF, aoggi,  ..............................  ..........................................................................................................................................................................................   ...............xv g18
....................................................................................................................................afdeling gebouwen

OO 03 ...2002

0301 ......zie 0735................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0302 ......zie 0733................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0303 ......zie 0734................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0304 ......tabaksfabriek menen ........ieperstraat 14-16, menen ..........................stadsbestuur menen ..................................................  ..........................................................................................................................................................................................   ............... xiii h7
0305 ......kazerne menen ..................leopoldplein 12, menen .............................stadsbestuur menen ..................................................  ..........................................................................................................................................................................................   ............... xiii h7
0306 ......sluiscomplex plassendale ..sluizencomplex plassendale, oostende.....mvg, Departement lin, awZ, afdeling ...................  ..........................................................................................................................................................................................   .................... i c5
....................................................................................................................................waterwegen en kust
0307 ......zie 1301................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0308 ......gemeentehuis Zoersel .......kasteel van halle, Zoersel .........................gemeentebestuur Zoersel ......................................... architecten bob361, cenergie, DriEsEn-mEErsman-thomaEs architecten,  ......................................................   ................ iv c20
............................................................................................................................................................................................................................ mjosE van hEE architEctEn, planners
0309 ......cc merksplas ......................leopoldstraat, merksplas ..........................gemeentebestuur merksplas .................................... planners, adjaye associates, alexander Dierendonck, atelier Zeinstra van Der pol,  .......................................   ................iv b22
............................................................................................................................................................................................................................ stéphane beel architect
0310 ......zie 0902................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0311 ......kta vilvoorde .....................vaartstraat 1b1, vilvoorde .........................gemeenschapsonderwijs .......................................... HAsA architecten, architectenbureau van den broek en bakema, mlzd, pascal François / ............................   ................ ix F18
............................................................................................................................................................................................................................ maarten wille architects, rauw / bureau bouwtechniek / ney & partners ..........................................................................................
0312 ......bs/ka beveren waas ........Donkvijverstraat 30, beveren-waas ........gemeenschapsonderwijs .......................................... aha! / Jeroen Coppens / Xavier Avontroodt, architEc, b612 associates, l.u.s.t.  ............................................   ................ iii c16
............................................................................................................................................................................................................................ architecten, ur / stabitec
0313 ......bs De Dender .....................sasweg z/n, geraardsbergen ...................gemeenschapsonderwijs .......................................... Catteeuw Architectuur praktijk, architEc, mDma / bureau bouwtechniek /  ..................................................   ............. xiv h14
..............geraardsbergen ................................................................................................................................................................................ bas, nn architecten / wim van Zele, ur architects
0314 ......ka/bs grimbergen .............brusselsesteenweg 99, grimbergen ........gemeenschapsonderwijs .......................................... Architecten tom thys en Adinda Van geystelen, architectenatelier boud rombouts,  ....................................   ................ ix F18
............................................................................................................................................................................................................................ huiswerk architecten, m10-architecten, macken & macken architecten
0315 ......ka/kta ieper ......................plumerlaan 26, ieper ..................................gemeenschapsonderwijs .......................................... gWM architecten, alexander Dierendonck, amor Fati – wim cuyvers, joachim walgrave, t’jonck-nilis .......   ................ xii g4
0316 ......ms/bs/bsbo lennik ..........karel keymolenstraat 35, lennik ..............gemeenschapsonderwijs .......................................... VBM architecten, architEc, architecten Els claessens en tania vandenbussche, ..........................................   ............. xiv h16
............................................................................................................................................................................................................................ architectenbureau Dirk coopman, catteeuw architectuur praktijk
0317 ......bubo heusden-Zolder .......westlaan 191, heusden-Zolder ................gemeenschapsonderwijs ..........................................  ..........................................................................................................................................................................................   ..................x F25
0318 ......bubo sint-truiden ..............halmaalweg 31, sint-truiden ....................gemeenschapsonderwijs .......................................... VBM architecten, architectenbureau creten – houtmeyers, cleuren-merken, hub,  ........................................   ............. xvi h25
............................................................................................................................................................................................................................ architectenbureau Frank van hulle / De meyer & prims architecten
0319 ......ka maasmechelen .............onderwijsstraat 11, maasmechelen ........gemeenschapsonderwijs ..........................................  ..........................................................................................................................................................................................   ................ xi F29
0320 ......kta kapellen.......................p. vandenhoudstraat 8, kapellen .............gemeenschapsonderwijs .......................................... aha! / Jeroen Coppens / Xavier Avontroodt, architectenbureau lou jansen,  ....................................................   ................iv b18
............................................................................................................................................................................................................................ architecturale interventies François en mot ponette / projectum
0321 ......Zonnige kempen .................gebied tussen lindelaan en ......................c.v. Zonnige kempen .................................................. Hans Barbier / temas, mEta architectuurbureau,  .................................................................................................   ................ix D21
..............herenthout ..........................bergense steeenweg, herenthout................................................................................................... planners, rapp+rapp, mDma / bureau bouwtechniek / bas
0322 ......Eigen haard gistel ..............tempelhofstraat 1, gistel...........................c.v. Eigen haard is goud waard, Ehigw ................ Witherford Watson Mann Architects, l.u.s.t. architecten, santermans+cielen  ...............................................   ..................vi D5
............................................................................................................................................................................................................................ architecten, t’jonck-nilis, Fris in het landschap / bureau cnockaert
0323 ......brug wemmel-Zellik ..........baanvak wemmel-Zellik r0 ......................mvg, Departement lin, awv,  .................................  ..........................................................................................................................................................................................   ............. xiv g17
....................................................................................................................................afdeling wegen en verkeer
0324 ......brug overijse ......................brug n253 over a4/E411 ............................mvg, Departement lin, awv, ..................................  ..........................................................................................................................................................................................   ...............xv h19
....................................................................................................................................afdeling wegen en verkeer
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0325 ......Ecoducten bierbeek ...........naamse steenweg bierbeek ....................mvg, Departement lin, awv, .................................. technum, hans barbier / temas, jplx / arcadis gedas, west 8 brussel ............................................................   ...............xv h21
....................................................................................................................................afdeling wegen en verkeer ...................................... 
0326 ......tunnel boudewijnlaan .......tunnel boudewijnlaan ter hoogte van.....mvg, Departement lin, awv,  .................................   .........................................................................................................................................................................................   ...............xv g21
..............leuven ..................................wetenschapspark arenberg .....................afdeling wegen en verkeer

0327 ......bruggen aarschot ..............bruggen r25 over n19 en spoorlijn ..........mvg, Departement lin, awv,  .................................  ..........................................................................................................................................................................................   ................ ix F22
.............................................................aarschot-hasselt ........................................afdeling wegen en verkeer
0328 ......zie 0621................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0329 ......ring asse .............................kruising ring met spoorlijn brussel- ........mvg, Departement lin, awv,  .................................  ..........................................................................................................................................................................................   ............. xiv g16
.............................................................Dendermonde ..............................................afdeling wegen en verkeer
0330 ......tunnel arenberg leuven ...tunnel r23 ter hoogte van .........................mvg, Departement lin, awv, ..................................  ..........................................................................................................................................................................................   ...............xv g21
.............................................................de parkpoort, leuven .................................afdeling wegen en verkeer
0331 ......geluidsschermen Dilbeek ...r0 ter hoogte van wijk kattebroek,  .........mvg, Departement lin, awv,  ................................. ingenieursbureau g. Derveaux, D&c van impe & partners, De architectengroep,  ...........................................   ............. xiv g17
.............................................................Dilbeek .........................................................afdeling wegen en verkeer ...................................... philippe samyn & partners, jplx / arcadis gedas
0332 ......nijdrop opwijk ....................kloosterstraat, opwijk ...............................vzw jeugdhuis / muziekcentrum nijdrop ................ Architecten tom thys en Adinda Van geystelen, 51n4E, adjaye associates, ....................................................   ..............viii F16
............................................................................................................................................................................................................................ b-architecten, arup / Daidalos / ignace vermeersch / cici / bunkerhotel army
0333 ......imeldaziekenhuis ................imeldalaan 9, bonheiden ...........................vzw imelda imeldaziekenhuis .................................... Hans Verstuyft architecten, conix architects, Delmulle architecten,  ..................................................................   ................ ix F19
............................................................................................................................................................................................................................ osararchitects, lab / bureau bouwtechniek
............................................................................................................................................................................................................................  ..............................................................................................................................................................................................
0334 ......paviljoenen water- .............berchemlei 115, borgerhout .....................mvg, Departement aZF, aoggi,  .............................. Architectenbureau praet-Verlinden, architecten bob361, teema architecten,  .................................................   ............ detail iv
..............bouwkundig labo .......................................................................................afdeling gebouwen .................................................... Ewoud saey / koen matthys, waw
..............borgerhout
0335 ......sgm nieuw sint-truiden ..Zoutstraat 63-65, sint-truiden ..................c.v. nieuw sint-truiden ............................................. santermans+Cielen architecten, Egide meertens architecten, FFwD, johan .....................................................   ............. xvi h25
............................................................................................................................................................................................................................ laethem, l.u.s.t. architecten
0336 ......ganzepoot nieuwpoort ......sluizencomplex ganzepoot, nieuwpoort ...mvg, Departement lin, awZ,  ..................................  ..........................................................................................................................................................................................   ..................vi D3
....................................................................................................................................afdeling waterwegen en kust
0337 ......jachthaven nieuwpoort ....havengeul west, nieuwpoort ...................mvg, Departement lin, awZ,  ..................................  ..........................................................................................................................................................................................   ..................vi D3
....................................................................................................................................afdeling waterwegen en kust
0338 ......Fietsveer ijzermonding ......ijzermonding nieuwpoort ...........................mvg, Departement lin, awZ,  .................................. Architectuur en stedenbouw e+W eggermont, christian kieckens architects, ..................................................   ..................vi D3 
....................................................................................................................................afdeling waterwegen en kust .................................. mjosE van hEE architEctEn, tom cortoos / bart hollanders / hans sterck / 
............................................................................................................................................................................................................................ stein van rossem / natalie vanderick / marnix vink, west 8 brussel 
0339 ......zie 0530................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0340 ......bib Dendermonde...............kerkstraat 111, Dendermonde ..................stadsbestuur Dendermonde ...................................... architecten BOB361, atelier Zeinstra van Der pol, baumschlager-Eberle  ..........................................................   ..............viii E15
............................................................................................................................................................................................................................ stéphane beel architect, Felix – glorieux / F. gimmElprEZ
0341 ......sporthal Dendermonde .....van langenhovestraat 203a,  ....................stadsbestuur Dendermonde ...................................... planners, 51n4E, De smet vermeulen architecten, De Zwarte hond,  ..................................................................   ..............viii F16 
.............................................................Dendermonde ...................................................................................................................................... buelens vanderlinden architects / hilde De ruysscher / ney & partners
OO 02 ...2001

0201 ......zie oo 0735 .........................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0202 ......Zeewezen Zeebrugge ........Zeewezen Zeebrugge ................................mvg, Departement lin, awZ, afdeling vloot .........  ..........................................................................................................................................................................................   ................... ii b7
0203 ......vlm brugge ...............................................................................................vlaamse landmaatschappij vlm ..............................  ..........................................................................................................................................................................................   ................... ii c7
0204 ......verkeerspost .......................kampenhout-sas ........................................nv Zeekanaal en watergebonden grondbeheer ... ssa/xx, architecten Els claessens en tania vandenbussche, claikens jenzen architecten, FFwD, ................   ................ ix F20
..............leuven-Dijle ...............................................................................................vlaanderen ................................................................... tom verheyen / inez hermans / geert De neuter
0205 ......sociale woningen ...............pleinstraat, booischot ...............................c.v. Zonnige kempen .................................................. ZeD, cleuren-merken, alexis versele & johan vanhauwere architecten / brik /  ...............................................   ................ ix E21
..............booischot ........................................................................................................................................................................................... Frans De medts, van Zundert, marc schepens  
............................................................................................................................................................................................................................ 
0206 ......ter rijst pepingen ..............ter rijst 2a, pepingen-heikruis ................mvg, Departement aZF, aoggi,  .............................. Karel Breda architectuurbureau, b.o.a. , lens°ass architecten, ..........................................................................   ...............xiv i15
....................................................................................................................................afdeling gebouwen .................................................... stoop & D’herde architects & partners, a2o architecten / bEg
0207 ......kta Dendemonde ...............begijnhoflaan 1, Dendermonde ................gemeenschapsonderwijs .......................................... Buro ii, Dial-architects, gino Debruyne en architecten, stijn peeters architecten,  ..........................................   ..............viii E15
............................................................................................................................................................................................................................ Eugeen liebaut
0208 ......ka schoten..........................E. blangemansstraat 2, schoten ..............gemeenschapsonderwijs .......................................... Architectenbureau Lou Jansen, Es°tE architecten, hans verstuyft architecten,  ..............................................   ................ iv c19
............................................................................................................................................................................................................................ planners, architectenburo jef van oevelen / ingenieursbureau constructor .........................................................
0209 ......bs tienen ............................oude vesterstraat 12, tienen ...................gemeenschapsonderwijs .......................................... ssa/xx, a154 architecten, jms architectes, Feys en gouwy / Dmva, monarch / smar .................................   ...............xv h23
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0210 ......stadhuis en belfort .............grote markt 1, menen ................................stadsbestuur menen .................................................. noAarchitecten, lieven achtergael architecten, philippe samyn & partners, rapp+rapp, sumproject ........   ............... xiii h7
..............menen ................................................................................................................................................................................................. 
0211 ......zie 0304................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0212 ......zie 0305................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0213 ......cc en bib beveren ..............stationstraat 2, beveren ............................gemeentebestuur beveren ........................................ De smet Vermeulen architecten, b-architecten, architectenburo jef van oevelen / ........................................   ............. viii D17
............................................................................................................................................................................................................................ ingenieursbureau constructor, lab / bureau bouwtechniek, wit
0214 ......aquacultuur universiteit ...kleine mortelputstraat 1, afsnee .............universiteit gent ..........................................................  ..........................................................................................................................................................................................   ...............vii E12
..............gent
0215 ......Zwartzusterklooster ...........kasteelstraat 20, oudenaarde ..................woon- en zorgcentrum h.hart vzw .......................... noAarchitecten, architecten Els claessens en tania vandenbussche, haverhals-heylen ................................   ............. xiii h11
..............oudenaarde ........................................................................................................................................................................................ architecten, nero, jan Demuynck / karel vandenhende / sabine van meerbeek /
............................................................................................................................................................................................................................ bureau bouwtechniek
0216 ......Fonds integratie ..................locatie niet bekend op moment  ..............vlaams Fonds voor de integratie van personen ......  ..........................................................................................................................................................................................   ..............viii E12 
..............gehandicapten gent ...........van publicatie ..............................................met een handicap ........................................................ 
0217 ......bs De step beringen .........paalsesteenweg 20, beringen ..................gemeenschapsonderwijs ..........................................  ..........................................................................................................................................................................................   ................. x E25
0218 ......ka brasschaat ....................lage kaart 538, brasschaat ......................gemeenschapsonderwijs .......................................... ZeD, architect philippe Dinet, architectenbureau van hunsel herman en van hunsel marjan,  ......................   ................iv b19
............................................................................................................................................................................................................................ slegers & martens, s.a.r. architecten ...........................................................................................................................
0219 ......mpi genk .............................richter 25, genk ..........................................gemeenschapsonderwijs .......................................... segers & Moermans architectenbureau, antwerps architecten atelier, b-architecten, ..................................   ..................x F28
............................................................................................................................................................................................................................ De smet vermeulen architecten, maes en Debusschere
0220 ......opZ rekem ..........................lange scholiersstraat 92-94, antwerpen ...mvg, Departement aZF, aoggi,  .............................. Mys & Bomans / Ars Horti, Delmulle Delmulle architecten, Feys en gouwy / Dmva,  .......................................   ............ detail iv
....................................................................................................................................afdeling gebouwen .................................................... oaa van Dael & meesters / stevens – nivelle / Dia – philippe Dreesen & sandra brauns, 
............................................................................................................................................................................................................................ verdickt & verdickt architecten
0221 ......opZ geel ..............................pas 200, geel ...............................................mvg, Departement aZF, aoggi, ............................... OMgeVing, architectenburo jmw, architectuuratelier vertommen, spectrum, ...............................................   .................x D23 
....................................................................................................................................afdeling gebouwen .................................................... Eureka architectuur 
0222 ......brakke grond amsterdam ..nes 45, amsterdam, nederland ................... mvg, Departement aZF, .............................................. Coussée & goris architecten, Dial-architects, hans verstuyft architecten, ........................................................   .....................  nl
....................................................................................................................................aoggi, afdeling gebouwen....................................... lieven achtergael architecten, uaps
0223 ......haven oostende .................verlengde van h. baelskaai, oostende ...mvg, Departement lin, awZ, ...................................  ..........................................................................................................................................................................................   .................... i c4
....................................................................................................................................afdeling waterwegen en kust
0224 ......zie 0337................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0225 ......oude vismijn Zeebrugge ...tijdokstraat, Zeebrugge.............................mvg, Departement lin, awZ, afdeling ...................  ..........................................................................................................................................................................................   ................... ii b7
....................................................................................................................................waterwegen en kust
0226 ......blankaartbekken ................blankaartbekken houthulst .......................mvg, Departement lin, awZ,  ..................................  ..........................................................................................................................................................................................   .................. vi F4
..............houthulst ....................................................................................................afdeling waterwegen en kust
0227 ......zie 0306................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0228 ......zie 0336................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0229 ......brug vroenhoven ...............brug over albertkanaal, vroenhoven ......mvg, Departement lin, awZ, afdeling maas en .. ney & partners, bureau d’Etudes greisch, meyer en van schooten architecten,  .............................................   ............ xvii g29
....................................................................................................................................albertkanaal, Dienst voor de scheepvaart .............. philippe samyn & partners, verburg hoogendijk architekten
0230 ......wegenbouwkunde Evere ..olympiadelaan 10, Evere ...........................mvg, Departement aZF, aoggi,  .............................. LAB / Bureau Bouwtechniek, Ewoud saey, Frank De groeve architecten, ..........................................................   ...............xv g18
....................................................................................................................................afdeling gebouwen .................................................... verdickt & verdickt architecten, Zebra architecten .....................................................................................................
0231 ......alden biesen .......................kasteelstraat 6, bilzen ...............................mvg, Departement aZF, aoggi, ............................... A2O architecten / Beg, Fbw architecten, stramien, barbara van Der wee / Erik Dhont ..................................   ............. xvi g28
....................................................................................................................................afdeling gebouwen ....................................................  ..............................................................................................................................................................................................
0232 ......cc De lijsterbes kraainem ..lijsterbessenbomenlaan 6, kraainem......mvg, Departement aZF, aoggi, ...............................  ..........................................................................................................................................................................................   ...............xv g19
....................................................................................................................................afdeling gebouwen
0233 ......cicov overijse ....................terlindenlaan 14, overijse .........................mvg, Departement aZF, aoggi,  .............................. spectrum, cenergie, Eva De wachter, alexis versele & johan vanhauwere architecten / ..............................   ...............xv h19
....................................................................................................................................afdeling gebouwen .................................................... brik / Frans De medts, Eureka architectuur
0234 ......zie 0734................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0235 ......zie 0733................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0236 ......site priorij ............................Duboislaan 2, hoeilaart..............................mvg, Departement lin, aminal, ............................ buro voor vrije ruimte / vermander & van mol, nero, planners, studio associato  ............................................   ...............xv h18
..............groenendaal hoeilaart .............................................................................afdeling bos en groen................................................ secchi-viganò, barbara van Der wee / Erik Dhont
0237 ......zie 1301................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0238 ......Dorpskern nieuwkapelle ...Dorpskern nieuwkapelle ...........................gemeentebestuur Diksmuide .................................... Vectris, buro voor vrije ruimte / vermander & van mol, studio associato secchi-viganò,  ..............................   .................. vi F4
............................................................................................................................................................................................................................ teema architecten, wEs
0239 ......Dorpskern jonkershove ....Dorpskern jonkershove ............................gemeentebestuur houthulst ......................................  ..........................................................................................................................................................................................   .................. vi F5
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OO b01 .2001

01b01...................................................sportvelden bloso blankenberge ..........koning boudewijnlaan 15/b, blankenberge bloso  ..........................................................................................................................................................................................   ................... ii b6
01b02...................................................Zwembad bloso blankenberge ..............koning boudewijnlaan 15/b, blankenberge bloso michel van langenhove architectenbureau, snoeck & partners, libost groep / l-groep,  ..............................   .................... iib6
............................................................................................................................................................................................................................ verba, wit
01b03....bloso hofstade .................tervuursesteenweg 399, hofstade ..........bloso ........................................................................... Atelier De Bondt, E+w Eggermont, paul Deroose, steenhoudt ..............................................................................   ................ ix F19
............................................................................................................................................................................................................................ en robaye architecten, bas / t.o.p. office
01b04....vDab kortrijk ......................rijselstraat 57, kortrijk ...............................vDab .............................................................................  ..........................................................................................................................................................................................   ............... xiii h8
01b05....zie oo 0735 .........................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
01b06....zie oo 0202 .........................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
01b07....buitenomgeving kmsk ......leopold De waelplaats antwerpen .........mvg, Departement wvc,  ..........................................  ..........................................................................................................................................................................................   ............ detail iv
..............antwerpen ..................................................................................................administratie cultuur, kmska
01b08....hoge rielen kasterlee .......Domein hoge rielen ...................................mvg, Departement wvc, administratie cultuur,  .. studio Associato secchi-Viganò, coussée & goris architecten, kuipercompagnons,  .....................................   ................. v c23
....................................................................................................................................afdeling jeugd en sport............................................. swk / tom van mieghem / johan van reeth, xaveer De geyter architects / swk
01b09....museum sint- ......................j. De pauwstraat 25, sint-pieters-leeuw ..mvg, Departement aZF, aoggi,  .............................. Architektenateljee ArK, abscis architEctEn, scoop  ......................................................................................   ............. xiv h17
..............pieters-leeuw ............................................................................................afdeling gebouwen .................................................... stoop & D’herde architects & partners, groep serck / bouquet / stockman
01b10....De noorderkempen ............heuvelweg, rijkevorsel .............................cv noorderkempen ..................................................... teema architecten, François en mot ponette / projectum,  ....................................................................................   ................iv b21
..............rijkevorsel .......................................................................................................................................................................................... temas / hans barbier ....................................................................................................................................................................................
01b11....sociale woningen lier .......wijk ‘De herderin’ lier ...............................cv lierse maatschappij voor huisvesting ............... François en Mot ponette / projectum, a33 architecten  ..........................................................................................   ................ix D20
............................................................................................................................................................................................................................ pEtEr kint architEctEn, mDma / bureau bouwtechniek / bas, ZED
01b12....zie 0203................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
01b13....zie 0204................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
01b14....verkeerspost leuven-Dijle . oostdijk 110, willebroek ............................nv Zeekanaal en watergebonden............................  ..........................................................................................................................................................................................   ................ ix E18
....................................................................................................................................grondbeheer vlaanderen
01b15....administratief gebouw Zeekanaal ..........................................................nv Zeekanaal en watergebonden............................  ..........................................................................................................................................................................................   ................ ix E18
....................................................................................................................................grondbeheer vlaanderen
01b16....zie 0205................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
01b17....grauwzusters antwerpen ...sint-annastraat 7, antwerpen ..................mvg, Departement aZF, aoggi,  .............................. Ar-te / Van Broeck & Meuwissen, architecten bob361, crepain binst ..............................................................   ............ detail iv
....................................................................................................................................afdeling gebouwen .................................................... DriEsEn-mEErsman-thomaEs architecten, johan laethem
01b18....opera antwerpen ...............van Ertbornstraat 8, antwerpen ...............vlaamse opera antwerpen ........................................ robbrecht en Daem architecten, architektenburo ro berteloot, DriEsEn-mEErsman-
............................................................................................................................................................................................................................ thomaEs architecten, a 2r c, Dhooghe en werckx / bas / .................................................................................   ............ detail iv
............................................................................................................................................................................................................................ ttas / Daidalos / roelandts & rys
01b19....vipa beernem ....................sint-andrealaan 5, beernem.....................mvg, Departement wvc, agmw, vipa, afdeling   Buro ii, abscis architEctEn, De Zwarte hond, cuypers en Q / bosch slabbers,  ..........................................   ................ vii D9
....................................................................................................................................gemeenschapsinstellingen voor bijzondere ........... wit
....................................................................................................................................jeugdbijstand
01b20....zie 0206................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
01b21....go oostende .......................rogierlaan 8, oostende..............................gemeenschapsonderwijs .......................................... Kathy Vanhulle / ArJM, Delmulle Delmulle architecten, sumproject  ..................................................................   .................... i c4 
............................................................................................................................................................................................................................ cuypers en Q / bosch slabbers, Felix – glorieux / F. grimmelprez
01b22....zie 0207................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
01b23....mpi sint-niklaas ................Eeckhoornstraat 1, sint-niklaas ...............gemeenschapsonderwijs .......................................... Architectenbureau Jan Maenhout, abscis architEctEn, maccreanor lavington architects,  ....................   ............. viii D16
............................................................................................................................................................................................................................ pEtEr kint architEctEn, ZED
01b24....zie 0208................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
01b25....kunsthumaniora .................karel oomstraat 24, antwerpen ...............gemeenschapsonderwijs ..........................................  ..........................................................................................................................................................................................   ............ detail iv
..............antwerpen
01b26....zie 0209................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................

OO 01 ...2000

0101 ......zie oo 01b01 .......................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0102 ......zie oo 01b02 .......................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0103 ......bloso bruggge ..................speelpleinlaan 1, brugge ..........................bloso ...........................................................................  ..........................................................................................................................................................................................   ................... ii c7
0104 ......zie oo 01b03.......................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0105 ......vlm gent .............................ganzendries 149, gent ...............................vlaamse landmaatschappij vlm .............................. evr-Architecten, christian kieckens architects, kcap,  ..........................................................................................   ..............viii E12
............................................................................................................................................................................................................................ mEta architectuurbureau, stéphane beel architect
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0106 ......zie oo 01b04 .......................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0107 ......vDab sint-niklaas .............noordlaan 4, sint-niklaas .........................vDab ............................................................................. architecten BOB361, architectenbureau jan maenhout, coussée & goris  ........................................................   ............. viii D16
............................................................................................................................................................................................................................ architecten, evr-architecten, mEta
0108 ......radio 2 kortrijk....................Doorniksesteenweg 214, kortrijk ..............vrt ................................................................................ architectenbureau cepezed, antwerps architecten atelier, architettura,  ..........................................................   ............... xiii h8
............................................................................................................................................................................................................................ atelier De bondt, b-architecten, coussée & goris architecten, DriEsEn-mEErsman-
............................................................................................................................................................................................................................ thomaEs architecten, haverhals-heylen architecten, stéphane beel architect, 
............................................................................................................................................................................................................................ xaveer De geyter architects / swk ................................................................................................................................
0109 ......radio 2 hasselt ...................via media 2, hasselt ..................................vrt ................................................................................ zie 0108 ............................................................................................................................................................................   ..................x F26
0110 ......zie oo 0735 .........................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0111 ......huis van oombergen gent ..koningsstraat 18, gent ...............................mvg, Departement wvc, administratie cultuur .... Architectenbureau Frank Van Hulle / De Meyer & prims architecten, architettura, 
............................................................................................................................................................................................................................ architect pascal van der kelen, de architekten cie, macken & macken architecten .......................................   ..............viii E12
0112 ......zie oo 0202 .........................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0113 ......centrum voor .......................vijversdreef 15, linkebeek ........................mvg, Departement lin, aminal,  ...........................  ..........................................................................................................................................................................................   ...............xv h18
..............visteelt linkebeek ......................................................................................afdeling bos en groen
0114 ......boswachterswoning ..........naamse steenweg 581, leuven ...............mvg, Departement lin, aminal,  ...........................  ..........................................................................................................................................................................................   ...............xv g21
..............leuven .........................................................................................................afdeling bos en groen
0115 ......zie 01b07 .............................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................
0116 ......werkhuis-magazijn ............hoogmolendijk 1, schoten .........................mvg, Departement lin, awZ, afdeling maas en... Hub, cleuren-merken, coussée & goris architecten, macken & macken architecten,  ....................................   ................ iv c19
..............schoten .......................................................................................................albertkanaal, Dienst voor de scheepvaart .............. van Zundert architectuuratelier
0117 ......renovatie en .......................berchemlei 115, borgerhout .....................mvg, Departement aZF, aoggi,  .............................. architecten BOB361, poponcini & lootens,  ..............................................................................................................   ............ detail iv
..............herinrichting waterbouw- ........................................................................afdeling gebouwen .................................................... architectenbureau Frank van hulle / De meyer & prims architecten, mys & bomans
..............kundig labo borgerhout .................................................................................................................................................................... / ars horti, tom vercammen isabelle urbain / bureau bouwtechniek
0118 ......loods domein ......................boerenkrijglaan 51, olen ...........................mvg, Departement lin, aminal, ............................  ..........................................................................................................................................................................................   ................ix D22
..............teunenburg olen .......................................................................................afdeling bos en groen
0119 ......boswachterswoning ..........kolonie 33, hoogstraten.............................mvg, Departement lin, aminal,  ...........................  ..........................................................................................................................................................................................   ................iv a22
..............hoogstraten................................................................................................afdeling bos en groen
0120 ......De otter Diksmuide ............iepersesteenweg 56, Diksmuide ..............mvg, Departement lin, aminal, ............................  ..........................................................................................................................................................................................   .................. vi F4
....................................................................................................................................afdeling natuur
0121 ......boswachterswoning ..........kapelstraat 59, hulshout............................mvg, Departement lin, aminal,  ...........................  ..........................................................................................................................................................................................   ................ ix E22
..............hulshout ......................................................................................................afdeling bos en groen
0122 ......ovam mechelen .......................................................................................ovam ............................................................................  ..........................................................................................................................................................................................   ................ ix E19
0123 ......vertrekzalen luchthaven ..luchthavenlei 1, Deurne ............................mvg, Departement aZF, aoggi, ............................... Baumschlager-eberle, atelier De bondt, De architectengroep rijnboutt, ruijssenaars,  ..................................   ............ detail iv
..............Deurne ........................................................................................................afdeling gebouwen .................................................... omgEving, philippe samyn & partners
0124 ......inkomhal en sanitair ..........luchthavenlei 1, Deurne ............................mvg, Departement aZF, aoggi, ................................  zie 0123 ............................................................................................................................................................................   ............ detail iv
.............. luchthaven Deurne ....................................................................................afdeling gebouwen
0125 ......zie 01b08 .............................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................






	BWMSTR_COVER_NL_FINAL1202
	BWMSTR_001-256_NL_FINAL1202
	BWMSTR_257-304_NL_FINAL1202

