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SELECTIEBESLISSING bij de Open Oproep tot kandidatuurstelling 30 1 2015,

projectgebonden selectie m.b.t. het project 3004: De volledige studieopdracht voor de bouw
van 8 kleuterklassen, binnen- en buitsenspeelruimte voor de speelpleinwerking en
multifunctionele ruimtes voor de buurt en verenigingen te Dilbeek

1 GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE PROCEDURE

1.1 De open oproep tot kandidatuurstelling 30 1 2015 werd uitgeschreven op 3 juli 2015 door de Vlaamse

Overheid, voor wie optreedt de Vlaams Bouwmeester, Grasmarkt 61, 1000 Brussel.

1.2 AARD VAN DE OPDRACHT

Overheidsopdrachten, diensten: landschapsarchitectuur, diensten van stedenbouw en bouwkundige

diensten - cc indeling categorie 12

1.3 GUNNINGSWIJZE

De oproep tot kandidatuurstelling om op een lijst van geselecteerde kandidaten te worden opgenomen voor

uitvoering van diensten inzake landschapsarchitectuur, stedenbouw en bouwkunde, gebeurt op grond van

een prijsvraag voor ontwerpen volgens de artikelen 20 en 21 van de wet van 24 december 1993, de artikels

75 tot en met 77 van het KB van 8januari 1996 en de artikels 66 tot en met 74 van de Richtlijn 2004/18/EG

van 31 maart 2004, gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op grond van artikel

17, §2, 40 van de wet van 24december 1993.

1.4 BEKENDMAKING

Open Oproep 30 werd gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen op 3juli 2015 onder nummer

517483 en in het Publicatieblad van de Europese Unie op 8juli 2015 onder nummer 2015/S 129-238342.

Een infobrochure met per project foto’s van de locatie, de timing, het maximale projectbudget en de

toegestane honorariumvork is gedurende de periode van kandidatuurstelling, toegankelijk op

www.vlaamsbouwmeester.be.
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1.5 UITERSTTIJDSTIP EN PLAATS VAN E INDIENiNG VAN D KANDIDATUREN

De kandidaten’ dienden uiterlijk op 23 augustus 2015 om 23.0Ô uur hun kandidatuur in te dienen ten

aanzien van de Vlaams Bouwmeester, Grasmarkt 61 te 1000 Brussel.

2 OVERZICHT VAN DE KANDIDATUREN

2.1 UITSLAG VAN DE INDIENING VAN DE KANDIDATUREN

Volgende kandidaturen werden niet geldig bevonden en niet opgenomen in de lijst van kandidatuurstelling:

Geen kandidaturen.

2.2 Specifiek voor dit project waren er 97 geldige kandidaturen. De lijst van deze geldige kanclidaturen die voor

dit project aan de minimumeisen voldoen, kan geconsulteerd worden op de website

www.vlaamsbouwmeester.be.

3 GESCHIKTHEID VAN DE KANDIDATEN

3.1. DE UITSLUITINGSGRONDEN

Met de online inschrijving voor het project hebben alle op de lijst opgenomen kandidaten zich akkoord

verklaard i.v.m. de omstandigheden vermeld in de artikels 61 t.e.m. 66 van het koninklijk besluit plaatsing

overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15juli 2011 (de uitsluitingsgronden).

3.2. IN TE DIENEN DOCUMENTEN EN INLICHTINGEN

Alle op de lijst opgenomen kandidaten hebben de volgende documenten en inlichtingen verschaft:

1 inlichtingen en gegevens m.b.t. bureaupresentatie zoals: bureausamenstelling, bureau-uitrusting,

opdrachtenportefeuille en de interne organisatie,

2 een portfolio van ontwerpen en realisaties (de projecten kunnen zowel realisaties zijn als niet

gerealiseerde ontwerpen),

3 de opgave van de projecten waarvoor men kandideert samen met de motivering van de

kandidaturen en met de intentie met wie men wenst samen te werken indien men geselecteerd

wordt.

Chronologisch overzicht van de gehanteerde terminologie:
1 De kandidaat: de ontwerper’ontwerptearn die zijn kandidatuur stelt conform de deelnemingsvoorwaarden. voor één of

mcerdeie projecten die via de procedure Open Oproep aangekondigd werden.
2 De geldige kandidaat: de kandidaat die voldoet aan de minimurneisen en de uitsluitingcriteria.
3 De geselecteerde / de gegadigde: de geldige kandidaat die geselecteerd wordt op basis van de selectiecriteda.
4 De inschrijver: de geselecteerde die een offertevoorstel indient.
5 De Iaureaat: de inschrijver die door de jury op basis van de heoordelingscriteria, aangeduid wordt als laureaat.
6 De voorkeursbieder: de Iaureaat die op basis van de gunningscdteda het best geplaatst is en door de opdrachtgever uitgenodigd

wordt voor verdere onderhandeling.
7 De opdrachtnemer: de soorkeursbieder aan \vie de opdracht toegewezen wordt.
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3.3 DE MINIMUMEISEN

De kandidaten dienen in hun kandidaatstelling aan te geven of zijn zelf beschikken over de nodige

gespecialiseerde technische expertise, of dat zij daarvoor gaan samenwerken met een studiebureau. Daarbij

dienen de kandidaten dan wel uit te leggen hoe zij dit zien en met wie zij dan eventueel zouden werken

(desgevallend onder de opgave van een lijst van studiebureaus waarmee samenwerking wordt overwogen).

Alle op de lijst opgenomen kandidaten hebben een portfolio met minimum 3 referentieopdrachten, al dan

niet gelijkaardig, en in eigen naam, ingediend.

4 PROJECTGEBONDEN SELECTIE:

Selectie van minimaal drie ontwerpers met het oog op deelname aan de beperkte ontwerpenwedstrijd.

4.1 DE PARTIJEN EN HUN VERTEGENWOORDIGING

4.1.1 De opdrachtgever:

Het gemeentebestuur Dilbeek

Deze partij hierna, de opdrachtgever genoemd, kiest voor deze opdracht het volgende administratieve

adres: Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek

4.1.2 De Wnd. Vlaams bouwmeester, Stefan Devoldere, voorzitter van de selectiecommissie, met als

administratief adres Grasmarkt 61 te 1000 Brussel.

4.2. DE SELECTIECRITERIA

Aan de hand van de ingediende documenten worden volgende selectiecriteria onderzocht en getoetst aan

de ambities van de opdrachtgever:

1 de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht,

2 de vakbekwaamheid,

3 de relevante ervaring.

4.3 DE SELECTIE

De selectie van de drie ontwerpers vond plaats in het Atelier Bouwmeester te Galerij Ravenstein 54-59 te

1000 Brussel op woensdag 3 september 2015.

De opdrachtgever, vertegenwoordigd door:

- Marianne Nijs

- JefVanderoost

- Lies Vereecke

- Mieke Verschaffel

selecteerde op advies van de Vlaams Bouwmeester volgende ontwerpers ontwerpteams:

1. Office Kersten Geers David Van Seve ren
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2. Atelier Starzak Strebicki, Cartonl23 architecten, Natural Bom Architects

3. débardeur

4. BACK architectenbureau, BC architecten

4.4 MOTIVERING

Voor de geselecteerden geldt dat hun kwaliteiten conform de gehanteerde selectiecriteria aansluiten bij de

verwachtingen en uitgangspunten van de opdrachtgever vervat in de projectdefinitie. Omwille van de

volgende redenen beantwoorden de volgende ontwerpers ontwerpteams in het licht van de

selectiecriteria het meest aan de verwachtingen en uitgangspunten van de opdrachtgever:

1. Office Kersten Geers David Van Severen

Criterium 1: de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht

In de motivatie vermeldt OFFICE dat het project voor Begijnenborre, een project is voor de wijk. Elke

interventie, zowel landschappelijk als architecturaal, dient zich te passen in een inrichtingsplan dat de

relatie tussen de woonwijk en de site verankert. De bestaande structuur van paviljoenen vormt een

logische basis om de site verder te ontwikkelen. Een fasenng van de bouw van de programmaonderdelen

in de tijd kan op die manier een antwoord bieden op de budgetvraag, terwijl de functionaliteit

gegarandeerd blijft. Een snoer van nieuwe paviljoenen die samen een familie van gebouwen vormen is de

inzet van hun project. Het snoer structureert de open ruimte zodat er meerdere specifieke plekken

ontstaan. De inrichting van de plekken zal de open ruimte functioneel maken en een kader bieden voor de

verbeelding van de kinderen. De combinatie van de pragmatiek van OFFICE en de empathie van BUUR

garandeert een overwogen en passend project.

Criterium 2: de vakbekwaamheid

OFFICE Kersten Geers David Van Severen werd in 2002 opgericht door Kersten Geers en David Van

Severen.

OFFICE staat bekend om zijn eigenzinnige architectuur, waarbinnen ook utopische en ongerealiseerde

projecten mee het discours vormen. OFFICE vindt geen architectuur uit, maar overweegt wat de rol van

architectuur vandaag kan zijn. Architectuur wordt gereduceerd tot zijn essentie en zijn meest

oorspronkelijke vorm. OFFICE vertrekt vanuit geometrische correcties en rigide classificaties van

typologieën om zo een omgeving te maken waarbinnen het leven zich kan afspelen in al zijn complexiteit.

Sedert de oprichting in 2002 is OFFICE snel uitgegroeid tot een van de meest succesvolle en

gerenommeerde architectenbureaus in België en op internationaal niveau, met ondertussen meer dan 20

vaste werknemers. OFFICE engageert zich voor projecten in binnen- en buitenland, op elke architecturale

schaal, van meubilair tot masterplanning. De projecten zijn steeds direct en ruimtelijk, conceptueel

coherent, en sterk verankerd in de architectuurtheorie. Het werkveld van OFFICE is zowel nationaal als

internationaal en bestaat telkens uit relevante en conceptueel sterke projecten, los van de schaal. De

architectuurpraktijk wordt door Geers en Van Severen gecombineerd met les- en onderzoeksopdrachten.

Het praktische en academische werk vormen elkaars spiegelbeeld waartussen telkens weer nieuwe

parallellen zijn terug te vinden. De projecten die worden gepresenteerd in deze portfolio tonen aan dat het
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mogelijk is om een relatief lein bureau op een globale, manier te laten werken,en tegelijkertijd een hoog

niveau van controle te behouden in het resulterende erk.

Criterium 3: de relevante ervaring

Hun brugontwerp voor de passerelle aan de achterzijde van de Handelsbeurs is een verfijnd, uitgepuurd

ontwerp. Andere realisaties in het portfolio zijn: Het gebouw voor de tuinbouwschool in Leuven, het

kantoorgebouw VOKA (kamer van koophandel) in Kortrijk, het masterplan en de uitvoering ervan voor de

hallen Xpo in Kortrijk en het crematorium in Oostende (Open Oproep). Alle projecten tonen een basic

gebruik van materialen en technieken, waarmee een verfijnd project dikwijls met een sterke geometrische

grondlegger wordt bereikt. OFFICE wenst voor dit project samen met BUUR uit Leuven. BUUR wordt

bovendien regelmatig geselecteerd voor diverse competities. Zo won BUUR reeds tien ‘Open Oproep’

competities zoals recent de opdrachten voor het ontwerp voor het nieuw administratief centrum van Zulte

(i.s.m. Goedefroo+Goedefroo architecten) en het masterplan en het RUP voor het landschapspark Fort

Liezele te Puurs. In Brussel overtuigde BUUR de door de Brusselse Bouwmeester voorgezeten jury voor

de opmaak van het ontwikkelingsschema voor de site Marco Polo.

2. Atelier Starzak Strebicki, Cartonl23 architecten, Natural Bom Architects

Criterium 1: de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht

Voor deze kandidatuurstelling bundelen Cartonl23 architecten, natural bom architects en Atelier Starzak Strebicki

de krachten. Deze drie teams werkten reeds enkele keren met elkaar samen (wedstrijd CC Lauwe, wedstrijd

tijdelijke muziekacademie Vilvoorde, wedstrijd winvorm masterplan Rumbeke) en combineren een

resultaatsgedreven aanpak met een grote dosis creativiteit.

Atelier Starzak Strebicki kan mooie referentieprojecten voorleggen waarbij flexibel ruimtegebruik en multi

inzetbare structuren kernbegrippen vormen. In tal van hun projecten spelen participatie en interactie een grote rol.

Cartonl23 architecten en natural bom architects werkten de afgelopen jaren intensief op scholenbouw en kunnen

op dit vlak heel wat expertise aanleveren.

Criterium 2: de vakbekwaamheid

Dit ontwerpbureau is opgericht door de 2 vennoten; Jola Starzak en Dawid Strebicki. Na hun opleiding in Polen,

studeerden ze Jola aan de Academie voor Bouwkunst in Rotterdam en Dawid aan de Technische Universiteit Delft.

Jola werkt bij Korteknie Stuhlmacher uit Rotterdam, geeft les aan de TU Delft. Dawid heeft een mooi curriculum

opgebouwd in Nederland (Mccreanor Lavington), Denemarken en Engeland en nu werkt hij bij Jan de Vylder in

Gent. Het is een jong ontwerpteam met zeer veel aandacht voor details. Een fijngevoelig bureau dat een totaalvisie

wenst aan te bieden voor dit project; een visie op gebied van leven, infrastructuur, groen etc.

Criterium 3: de relevante ervaring

Carton 123 architecten en natural bom architects werkten de afgelopen jaren intensief op scholenbouw.

Hun referentie van de basisschool de Springplank in Brugge (Cartonl23 i.s.m. Tom Thys architecten) won

recent de vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur West-Vlaanderen en natural bom architects neemt voor

Plusoffice de projectleiding waar voor de bouw van vier scholen in het kader van Scholen van Morgen’.

Atelier Starzak Strebicki won onlangs het Open Oproep project voor de structuurvisie in Strombeek-Bever.
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De apdrachtgeier waardeerde ook de rtegratie van de participatietrajecten bij de verschillende projecten.

3. Débardeur

Criterium 1: de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht
Het team is op zoek naar projecten waar ze in nauwe samenwerking met de opdrachtgever een gedragen
eindresultaat kunnen bekomen.

In hun motivatie halen ze aan dat het project in Dilbeek een opdracht betreft waar de vraag zich vooreerst
stelt hoe de verschillende onderdelen kunnen samenwerken, een meerwaarde kunnen betekenen voor
elkaar, maar ook mogelijkheden kunnen bieden voor de omliggende buurt. De buurt is gelegen in de rand
van de hoofdstad, echter is hier een dense, groene dorpsstructuur nog steeds kenmerkend. Dit biedt een
boeiend vraagstuk: hoewel grote infrastructuren van stedelijk niveau hier niet aanwezig zijn, vraagt de
Vlaamse verneveling wel een steeds uitgebreidere infrastructureel apparaat. Publieke sites kunnen een
sterk structurerende figuur voor de omgeving bieden en waarborgen het aanbod aan publieke ruimte tegen
verdere dichtslibbing in private verkavelingsstructuren. Ze bieden naast hun eigen werking potentieel aan
hun omgeving, verzekeren groene publieke ruimte, veilige informele zachte verbindingen, etc.
Inzetten op een architectuur en inrichting die ruimtelijkheid, tactiliteit en duurzaam meervoudig en flexibel
ruimtegebruik nastreeft en verschillende (gebruiks-)ritmes toelaat, lijken het team ook in deze opdracht
aandachtspunten, waarin ze reeds enige ervanng kunnen voorleggen.

Criterium 2: de vakbekwaamheid

Débardeur is een ontwerpcollectief van architecten-stedenbouwkundigen. Daniel Veestraeten was
werkzaam bij Blauwdruk, onderzoeksmedewerker aan de UHasselt en ontving de aanmoedigingsprijs voor
Jonge Planologen in 2011. Maarten Wauters deed buitenlandse ervaring op in Belfast, Vietnam,
Stockholm en New-York en was werkzaam bij Secchi-Vigano. Kevin Winters is als architect werkzaam bij
Architectenlab in Brussel en was voorheen actief bij CT architects in Bilzen.
Het team wordt versterkt met landschapsarchitecte Leen Vanthuyne. Zij was werkzaam bij Omgeving en
Palmbout Urban Landscapes Architects en werkte in verscheidene samenwerkingsverbanden met onder
andere Maat Ontwerpers, Planners, Blauwdruk Ingenieursbureau Archimedes nv biedt ondersteuning
inzake technieken en stabiliteit.

Criterium 3: de relevante ervaring

Het team kan inspirerende referentieprojecten voorleggen zoals de landelijke stadsspeeltuin in Peer, het
buurthuis en plein eikeldreef (Iaureaat procedure Winvorm) en Jeugdlokalen De Reep in Peer. De
afzonderlijke referentieprojecten beslaan een breed spectrum van projecten zoals het masterplan voor vzw
Koca in Antwerpen, de stedenbouwkundige randvoorwaarden site Hof van Egmont in Mechelen, een
groepswoningbouw te Elsene, de uitvoering publieke ruimte voor Stadsuitbreidingsproject Regatta in
Antwerpen en de publieke ruimte voor jeugdverblijfscentrum de Hoge Rielen in Kasterlee

BACK architectenbureau, BC architecten

Criterium 1: de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht
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De architectenbureaus BACK & BC slaan voor dit project de handen in elkaar, ogend op een interessante

kruisbestuiving. In beide bureaus gaan onderzoek en bouwen hand in hand, steeds op zoek naar nieuwe

bouwmethodieken en typologleën. Beide bureaus gebruiken het concept van “schaarste” als grondstof

voor innovatieve en duurzame oplossingen op mensenmaat.,

BC architecten biedt architecturale diensten op maat aan, aan publieke en particuliere bouwheren. Ze

werken nauw samen met de bouwheer en de betrokken aannemers om op maat gemaakte, gezonde en

mooie gebouwen neer te zetten. Ze verkiezen om te werken met natuurlijke materialen zoals hout,

strobalen, aarde, baksteen en natuursteen - dit in een hedendaags ontwerp. Een project ziet men als een

totaalconcept, waarbij men voor meer gaat dan louter de som van de delen. Het budget wordt onder

controle gehouden door een doorgedreven schatting en een intense communicatie met de bouwheer. BC

Architects zal in dit project vooral het voorontwerp en de bouwaanvraag voor zijn rekening nemen.

Criterium 2: de vakbekwaamheid

B A C K architectenbureau focust zich op een duurzame ontwerpstrategie. Het architectenbureau is

gespecialiseerd in een coherente projectopvolging van ontwerp tot uitvoering met oog op laag energetisch

en ecologisch verantwoorde ontwikkeling. Ignaas Back is burgerlijk Ingenieur-architect en heeft sinds 2014

een eigen bureau. Daarvoor had hij 7 jaar het bureau Back McMaster architecten, samen met Sarah

McMaster. Hij won onder andere het Henry van de Velde LABEL en de OVAM Ecodesign Award PRO.

BC architecten bvba maakt gebruik van de opgebouwde kennis van BC studies vzw, dat onderzoek doet

naar bijvoorbeeld de ecologische impact van lokale materialen. Naast haar eigen expertise werkt BC

architecten samen met externe experten waar nodig, voor structuurberekeningen, EPB-normen, akoestiek,

enzovoort. Back neemt bij dit project het voortouw bij de aanbesteding en de uitvoering.

Criterium 3: de reIeante ervaring

De relevante referenties van B A C K zijn onder andere de Sportloods in Mechelen waar het gebouw wordt

geconcipieerd als een sportloods tussen de verscheidene bestaande loodsen van de werkplaatsen van de

NMBS, De muziekschool in Kapellen die inzet op de reconversie van het voormalige RU tot

Muziekacademie (MA) met Buitenschoolse Kinderopvang en tot slot HAHBO, een ontwerp van duurzame

en modulaire klaslokalen.

BC architecten realiseerde onder ander het Jeugdhuis De Bonte Was voor de Stad Gent, de onthaal- en

administratieruimtes voor het provinciaal domein te Huizingen en de Library of Muyinga (Burundi), de

eerste bibliotheek voor Muyinga, deel uitmakend van een toekomstige school voor dove kinderen,

gebouwd uit ter plaatse geproduceerde aarden bakstenen aan de hand van een participatief proces.

5 DE SELECTIE

Op basis van voorgaande motieven, selecteert de opdrachtgever de in 4.3 voornoemde ontwerpers met oog op

deelname aan de beperkte ontwerpenwedstrijd.

Opgemaakt te Brussel, op 2 december 2015.

Handtekeningen:
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