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SELECTIEBESLISSING bij de Open Oproep tot 

kandidatuurstelling 32 | 05, de projectgebonden selectie voor het project 05 : 

Volledige studieopdracht voor de herbestemming en uitbreiding van de 

voormalige gebouwen van het Algemeen Werkhuis Noord incl. beschermd 

pomphuis en de omliggende publieke ruimte tot een nieuw Maritiem Museum te 

Antwerpen. 

 
 
 

1 GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE PROCEDURE 
 

1.1 De open oproep tot kandidatuurstelling 2016/32 werd uitgeschreven op 06/07/2016 door de 

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

 

1.2 AARD VAN DE OPDRACHT 

 Overheidsopdrachten, diensten: landschapsarchitectuur, diensten van stedenbouw en 

bouwkundige diensten - CPC 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 de ontwerpenwedstrijd volgens de artikels 3, 10° en 33, § 1 van 

de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 

juni 2006, de artikels 140 t.e.m. 145 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren van 15 juli 2011 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 26, § 1, 4° van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten van 15 juni 2006. 

 

1.4 BEKENDMAKING 
 Aankondigingsbericht 
 Verzending van de aankondiging naar het Publicatieblad van de Europese Unie: 06/07/2016. 

 

OO 32 

05 
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 Publicatiedatum 
 Open Oproep 3207 werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 15/07/2016 

onder nummer 2016/S 135-243749. 

 

 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. 

 

1.5 UITERST TIJDSTIP EN PLAATS VAN DE INDIENING VAN DE KANDIDATUREN 

 De kandidaten1 dienden uiterlijk op 28/08/2016 om 23.00 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 ontvankelijk bevonden en niet opgenomen in de lijst van 

kandidatuurstelling: 

Geen enkele kandidaat werd niet geldig bevonden. 

 

2.2 Specifiek voor het project 05 waren er 73 ontvankelijke kandidaturen. De lijst van deze 

ontvankelijke kandidaturen die voor dit project aan de betreffende minimumeisen voldoen, kan 

geraadpleegd worden op :  

 http://www.vlaamsbouwmeester.be/sites/default/files/open_call_project_files_not_started/Kandidate

n_3205.pdf 

 

3 GESCHIKTHEID VAN DE KANDIDATEN 
 

3.1. DE UITSLUITINGSGRONDEN 

 Alle op de lijst opgenomen kandidaten hebben bij de digitale kandidaatstelling een verklaring 

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

plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 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  Chronologisch overzicht van de gehanteerde terminologie: 

 1 De kandidaat: de ontwerper/ontwerpteam die zijn kandidatuur stelt conform de deelnemingsvoorwaarden, voor één of 
meerdere projecten die via de procedure 'Open Oproep'  aangekondigd werden. 

 2 De geldige kandidaat: de kandidaat die voldoet aan de minimumeisen en de uitsluitingcriteria. 
 3 De geselecteerde de geldige kandidaat die geselecteerd wordt op basis van de selectiecriteria. 
 4 De inschrijver: de geselecteerde die een offertevoorstel indient. 
 5 De laureaat:  de inschrijver die door de jury op basis van de beoordelingscriteria, aangeduid wordt als laureaat. 
 6 De voorkeursbieder: de laureaat die op basis van de gunningscriteria het best geplaatst is en door de opdrachtgever uitgenodigd 

wordt voor verdere onderhandeling. 
 7 De opdrachtnemer:  de voorkeursbieder aan wie de opdracht toegewezen wordt. 

http://www.vlaams/
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 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. 

 

3.3 ONTVANKELIJKHEID KANDIDAATSTELLINGEN 

 

 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 en maximaal zeven ontwerpers met het oog op deelname aan de 

beperkte ontwerpenwedstrijd.  

 

4.1 DE PARTIJEN EN HUN VERTEGENWOORDIGING 

 

4.1.1 De opdrachtgever: 

 Het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoedbeheer en stadsprojecten van de stad Antwerpen 

(AG VESPA). 

Deze partij, hierna ‘opdrachtgever’ genoemd, heeft volgend administratieve adres: 

Generaal Lemanstraat 55, bus 4 

2018 Antwerpen. 
 
4.1.2 De Vlaams bouwmeester, Leo Van Broeck, voorzitter van de selectiecommissie, met als 

administratief adres Arenbergstraat 9  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 5 ontwerpers | ontwerpteams vond plaats in het Atelier  Bouwmeester te Galerij 

Ravenstein 54-59 te 1000 Brussel op woensdag 3 mei om 13.30u. 

 De opdrachtgever, vertegenwoordigd door:  

- Marieke van Bommel, directeur MAS 

- Steven Thielemans, bedrijfsdirecteur Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs, stad Antwerpen 

- Johan Veeckman, adjunct-coördinator archeologie en monumentenzorg, stad Antwerpen 

- Valérie Blanckaert, programma-expert bouwprojecten, AG VESPA 

- Elisabeth Mercelis, projectleider ontwerp en realisatie, AG VESPA 

  selecteerde op advies van de Vlaams Bouwmeester volgende ontwerpers | ontwerpteams : 
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1 Tijdelijke Vereniging 6a architects, architecten de vylder vinck taillieu, Bureau Barbara Van 

der Wee, Denis Dujardin BVBA, doorzon interieurarchitecten, Nederkouter 124, 9000

 Gent, België 

2 Tijdelijke Vereniging Atelier Kempe Thill architects and planners, Origin Architecture & 

Engineering, Postbus 13064, 3004 HB Rotterdam, Nederland 

3 Tijdelijke Vereniging noAarchitecten, Sergison Bates architects, Foppensstraat 16, 1070

 Brussel, België 

4 Bureau Hub, Rijnkaai 22/201, 2000 Antwerpen, België 

5 Bureau Barozzi / Veiga, C. Bailén 36 1° 2a, 8010 Barcelona, Spain 

 

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 Tijdelijke Vereniging 6a architects, architecten de vylder vinck taillieu, Bureau Barbara Van 

der Wee, Denis Dujardin BVBA, doorzon interieurarchitecten, Nederkouter 124, 9000

 Gent, België 

  

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

 In hun motivatie stelt het team: “Een museum is een gebouw. Van zalen en gangen. Binnen. Maar 

evengoed een plek. Met een plein en een park. Buiten. Zoiets. Maar kan zoiets meer zijn mag de 

vraag zijn. Kan plek en gebouw samen museum zijn; mag een uitdaging zijn. Zowel museum buiten 

het gebouw als dat de plek evengoed het in binnen het gebouw kan gevonden worden. Een 

museum als aaneenschakeling van gebouwen kan de sleutel zijn. Het vraagstuk om oude nieuwe 

gebouwen in te zetten om een museum te ontwerpen maakt dat dit misschien wel de natuur van 

dat museum kan worden: een schikking van oud en nieuw niet alleen maar misschien ook gedurfd 

als een los/vast geheel. Een museum als een stad. Een stad als museum. Een stad. Noem het een 

haven. Architectuur kan bouwen context geven. Niet alleen bouwen in een context situeren. Maar 

ook nieuwe context maken. Nieuwe betekenis opnemen.” 

 

 Ondanks de moeilijke formulering is het duidelijk dat dit ontwerpteam een ‘nieuwe zone’ in het 

stedelijk havengebied wil maken waar het verleden naar de voorgrond treedt. In deze zone wordt 

zowel de binnenruimte als de buitenruimte vormgegeven zodat de het waardevolle gegeven 

duidelijk wordt. Deze benadering, van het gebouw in een omgeving, binnen de stad is de basis van 

stedenbouw. Architectuur kan deze ambitie mee vormgeven en kan de plek een vernieuwde 

identiteit geven. De opdrachtgever is, net als de ontwerpers, overtuigd dat deze opgave meer is 

dan het bouwen van een museum. Daarom wenst ze deze kandidatuur mee te selecteren voor het 

opmaken van een visiedocument. 

 

 Selectiecriterium 2: de vakbekwaamheid 
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• De vakbekwaamheid van de afzonderlijke teams wordt duidelijk aangetoond in het 

portfolio. Architecten de vylder vinck taillieu is een architectenbureau gevestigd in Gent. 

Het telt naast de drie architect-zaakvoerder 18 medewerkers. Het bureau is actief vanaf 

2008 en versterkte zich al de tijd tot de huidige samenstelling. Het werk van dit team is 

reeds meermaals, zoals blijkt in het portfolio, internationaal gepubliceerd in vaktijdschriften 

en monografieën. 

• 6a architecten, opgericht door Tom Emerson en Stephanie Macdonald in 2001, staat 

bekend om hun hedendaagse kunstgalerijen, educatieve gebouwen, kunstenaarsstudio's 

en woonprojecten, vaak in gevoelige historische instellingen. De praktijk heeft grote 

nationale en internationale competities en diverse prestigieuze prijzen behaald, waaronder 

RIBA Awards en opeenvolgende nominaties voor de Europese Unie-prijs voor 

hedendaagse architectuur, de Mies Van der Rohe Award (2010, 2013 en 2015). 6a 

architecten hebben in 2012 de Schelling Medaille voor Architectuur gewonnen. Werk en 

geschriften door de praktijk zijn internationaal tentoongesteld en gepubliceerd, waaronder 

het eerste boek van de praktijk Never Modern (Zürich, 2014).  

  

 6a en architecten de vylder vinck taillieu zoeken elkaar al ruime tijd op. Samen bekijken ze 

herbestemming niet alleen als programmatorische uitdaging maar ook als uitdaging van 

geschiedenis en toekomst in architectuur, in de zin van het begrijpen van wat bouwen toen zou 

kunnen hebben bedoeld en wat het morgen zou kunnen bedoelen. Architectuur als programma 

maar ook als materiaal en detail.  

  

 Samen met  

• Doorzon interieurarchitecten, een team van interieurarchitecten Stephanie Everaert en 

Caroline Lateur, gevestigd in Gent, met meer dan 10 jaar praktijkervaring. Doorzon 

interieurarchitecten leest een interieur als een groot detail. 

• Denis Dujardin is een Vlaamse nomadische consultant over landschapsarchitectuur en 

urbanisme en leest een stad als een landschap. Hij ontwerpt verschillende plekken in een 

scala aan verschillende scenografische contexten. Dujardin doceert ‘landschap’ aan de 

faculteit architectuur van de KU Leuven in de stad Kortrijk en is gastprofessor in de 

afdelingen Architectuur en Urbanisme in verschillende scholen en universiteiten in België 

en buurlanden. Zijn handtekening is de focus op de haalbaarheid, het zelfbewijs en de 

onzichtbaarheid van het project.  

• Het architectenbureau Barbara Van der Wee Architects is gespecialiseerd in de 

restauratie van erfgoed van de 19de en 20ste eeuw, beschermde monumenten of sites 

en/of UNESCO wereld erfgoed.   

• BAST 

• UTIL  

 
 Selectiecriterium 3: de relevante ervaring. 
 Voor het project voor het Maritiem Museum in Antwerpen worden volgende referentieprojecten naar 

voor geschoven: 

• De verbouwing van het voormalige Schermenhuis van het Bourla theater in Antwerpen 

naar kantoren voor Het Toneelhuis. 
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• De ‘Octagonal Galleries in het Victoria en Albert Museum in Londen door 6a Architects. 

• De renovatie van het Maria Hendrikapark in Oostende 

• De restauratie van het Horta Huis in Brussel door Barbera Van der Wee 

• De verbouwing van de kruidenierszaak Moor en Moor te Gent door Doorzon Architecten. 

 

2 Tijdelijke Vereniging Atelier Kempe Thill architects and planners, Origin Architecture & 

Engineering, Postbus 13064, 3004 HB Rotterdam, Nederland 

 
Selectiecriterium 1: de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de 
projectopdracht 
In hun motivatie stelt het team: ”Atelier Kempe Thill en Origin wensen hun strategische aanpak en 

ervaring inzake restauratie/ renovatie en transformatie aan te wenden om na te denken over 

vooruitstrevende concepten voor het Maritiem Museum te Antwerpen. Ze wensen de focus te 

leggen op de integrale benadering van deze transformatie met de bestaande erfgoedwaarden 

alsook de kwaliteiten van de gebouwen en het maritiem landschap als leidraad. Flexibiliteit en 

architectonische duurzaamheid vormen de basis van het verkrijgen van een ontwerp dat de tand 

des tijds kan weerstaan en een nieuwe toekomst kan geven aan het verleden. Landschapsontwerp, 

Architectuur, erfgoeddeskundigheid en deskundigheid op gebied van constructie en bouwfysica 

beïnvloeden elkaar en zijn sterk verbonden. De ontwerpers ontwikkelen in onderlinge 

samenwerking een inspirerende architecturale visie.” 

Het team zit dit project als een tussenschakel tussen het verleden en de toekomst. Het komt er op 

aan om aan de hand van de kwaliteiten uit het verleden, een waardevolle toekomst te verzekeren. 

Het maritieme karakter, dat bepalend zal zijn, maakt de opdrachtgever nieuwsgierig. De 

opdrachtgever is benieuwd met welke zichtbare en onzichtbare ingrepen de ziel van de site zal 

vastgelegd worden in het nieuwe verhaal. 

 
 Selectiecriterium 2: de vakbekwaamheid 

De vakbekwaamheid van de afzonderlijke teams wordt aangetoond aan de hand van de 

beschrijving in het portfolio: 
Atelier Kempe Thill architects and planners is opgericht in 2000 door de twee Duitse architecten 

André Kempe en Oliver Thill naar aanleiding van het winnen van Europan 5 met een 

woningbouwproject van 300 woningen op de Kop van Zuid, Rotterdam. In de laatste 15 jaar is het 

atelier doorgegroeid van een ‘tweemanszaak’ tot een bedrijf met rond de 25 werknemers. 

Beginnend met collectieve woningbouw en kleine utiliteitsbouw projecten, is de portefeuille in de 

loop der jaren aangevuld met grote opdrachten voor renovatie, restauratie, infrastructuur, 

stedenbouw en ruimtelijke ordening. Door deelname aan meer dan 150 internationale prijsvragen 

heeft het bureau niet alleen opdrachten in Nederland, maar ook elders in Europa en daarbuiten. In 

de laatste 15 jaren zijn er wereldwijd ca. 500 publicaties over het bureau verschenen, waaronder 

twee monografieën, en hebben de partners samen meer dan 200 lezingen gegeven. Het werkveld 

van het bureau strekt zich uit van stedenbouw, openbare gebouwen en woningbouw tot 

interieurarchitectuur, tentoonstellingsontwerp, onderzoek en educatie. 

Origin Architecture & Engineering is een architecten- en stabiliteitsbureau dat toekomst wenst te 

geven aan de rijkdom van het verleden. De restauratie, de renovatie en de herbestemming van een 
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waardevol gebouw of site betekent eerbiedig omgaan met dit erfgoed met respect voor de plaats, 

de mens en de betekenis. Een groot deel van de vennoten, projectleiders en medewerkers binnen 

Origin Architecture & Engineering zijn in het bezit van een master erfgoedrestauratie. Verschillende 

vennoten en medewerkers van Origin Architecture & Engineering geven les in de Nederlandstalige 

en Franstalige universiteiten van ons land (Universiteit Antwerpen, UGent, UCL, ULB en VUB). 

Vandaag bestaat Origin Architecture & Engineering uit 31 medewerkers met ongeveer een gelijke 

verdeling tussen Nederlands- en Franstaligen. Voor zowel openbare als privégebouwen, bruggen 

of andere infrastructurele werken met een patrimoniale waarde in de culturele zin van het woord, 

staat Origin Architecture & Engineering in voor de studies en de opvolging van hun restauratie of 

renovatie. Hiervoor worden onder meer historische, architecturale en technische studies 

ondernomen. Origin Architecture & Engineering staat eveneens in voor de stabiliteitsstudies en de 

coördinatie van de technische uitrustingen.  

 

Kempe Thill en Origin versterken zich bovendien met enkele gespecialiseerde teams: 

 LAND landschapsarchitecten is gespecialiseerd in publieke ruimte en collectieve ruimte. De 

ontwerpen van LAND kenmerken zich door eenvoud en vakmanschap met een stevige 

landschappelijke onderlegger. De projecten omvatten alle schaalniveaus, van een stadspatio tot 

een regionaal landschapsontwikkelingsplan. LAND bestaat uit een team van landschapsarchitecten 

en stedenbouwkundigen. Met expertise op het raakvlak tussen landschap en stedenbouw wordt 

elke opgave zorgvuldig binnen de ruimtelijke, de landschappelijke en de planningscontext 

geplaatst. LAND werkt regelmatig in teamverband aan multidisciplinaire opgaven, waarmee reeds 

bijzondere projecten zijn gerealiseerd en regelmatig prijsvragen worden gewonnen.  

Studio 10 werd opgestart in 2005 door Werner Goris en Bart Bruyns als een jong 

ingenieursbureau. Ondertussen uitgroeide Studio 10 uit tot een team van 14 mensen. Elke 

medewerker combineert een sterke technische kennis met ervaring in een specifiek studiegebied. 

Studie10 verleent advies aan opdrachtgevers, bouwheren en aannemers bij het realiseren van 

verschillende technieken: verwarming, koeling, luchtbehandeling, sanitaire installaties, elektrische 

installaties, brandbestrijding, sprinklerinstallaties, middenspanningsinstallaties, liftinstallaties,…  

Bollinger+Grohmann is een internationaal ingenieursbureau, gespecialiseerd in structuur en 

façades van gebouwen. Het vennootschap werd opgericht in 1983 door Klaus Bollinger en Manfred 

Grohmann en is vandaag gevestigd in Frankfurt, Wenen (2003), Parijs en Brussel (2007), Oslo, 

Melbourne (2010), Berlijn (2013) en München (2015) en Rome (2016) en telt ongeveer 130 

medewerkers. Bollinger+Grohmann opereert voornamelijk in het veld van structurele bouwkunde, 

maar ook in domeinen als façade ontwerp, thermische ingenieurskunde, nieuw ontwerpen en 

herbestemmingen. In 2013 werd het werk van het bureau bekroond in Frankrijk met de “prix de 

l’Equerre d’Argent” voor het Museum in Louvre Lens (SANAA). Momenteel werkt 

Bollinger+Grohmann op verschillende belangrijke projecten in Europa en daarbuiten, waaronder 

het Nieuw Provinciehuis in Antwerpen, België (XDGA architecten). 

 

 Selectiecriterium 3: de relevante ervaring. 
 Voor het project voor het Maritiem Museum in Antwerpen worden onder andere volgende 

referentieprojecten naar voor geschoven: 

• Museum en onderwijscentrum Veenhuizen (NL) – Kempe Thill 

het nieuwe museum in de voormalige gevangeniskolonie veenhuizen bestaat uit een 
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tentoonstellingsruimte, verschillen- de werkplaatsen voor traditionele ambachten, een 

onderwijs- centrum en een supermarkt voor historische bouwmaterialen.  

• Restauratie en herbestemming zaal en park ‘De Harmonie’, Antwerpen – Kempe Thill 

Voor de stad Antwerpen als bouwheer dient de monumentale voormalige concertzaal ‘De 

Harmonie’ uit de 19e eeuw gerestaureerd en heringericht te worden.  

• Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren – Origin 

Moderniseren, restaureren en aanpassen aan de 21ste eeuw van de infrastructuur en zijn 

omgeving  

• Havenhuis, Antwerpen – Origin 

Restauratie van de voormalige brandweerkazerne  

 

3 Tijdelijke Vereniging noAarchitecten, Sergison Bates architects, Foppensstraat 16, 1070

 Brussel, België 

 
Selectiecriterium 1: de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de 
projectopdracht 
In hun motivatie stelt het team: “noAarchitecten en Sergison Bates architects hebben met grote 

interesse kennis genomen van de plannen van de stad Antwerpen. Voor het uitwerken van het 

Maritiem Museum als hart van deze site en aanleg van de publieke ruimte stellen we ons daarom 

als team kandidaat. De internationale faam en expertise in publieke en culturele projecten die SBa 

hebben opgebouwd wordt gekoppeld aan het veelzijdige, internationaal gewaardeerde portfolio van 

noAa. Samen beheersen ze expertises die bijzonder goed passen bij de opdracht: omgaan met 

historische erfgoedsites (renovatie, restauratie en nieuwbouw),in een beschermd kader inrichten 

van museumonthaal en -infrastructuur, tentoonstellingsruimtes, horeca, kantoren en publieke 

ruimte. Het team heeft met eerdere projecten een uitstekende werkrelatie opgebouwd en is zeer 

gemotiveerd om de gezamenlijke ervaring in te zetten voor de toekomst van het Maritiem Park.” 

Het team haalt eerdere projecten aan om deze kandidatuur te motiveren. De specifieke ervaring en 

het herkennen van de verschillende thema’s in de opdracht geeft de opdrachtgever het vertrouwen 

dat dit team een waardevolle visie kan opmaken voor het museum en de omliggende site.  
  
 Selectiecriterium 2: de vakbekwaamheid 

De vakbekwaamheid van de afzonderlijke teams wordt aangetoond aan de hand van de 

beschrijving in het portfolio: 

Sinds de oprichting van het bureau in 1996, hebben Sergison Bates architects een reputatie 

opgebouwd als één van de toonaangevende architectenbureaus in het Verenigd Koninkrijk. Zij 

houden zich succesvol bezig met alle aspecten binnen het architectonisch en stedenbouwkundig 

ontwerpen en onthouden zich van een specifiek specialisme. Momenteel zijn zij betrokken bij een 

breed scala aan projecten op verschillende schaalniveaus, variërend van stedelijke planning en 

openbare gebouwen tot woningbouw en zorgvoorzieningen in het Verenigd Koninkrijk en Europa. 

Het werk van het bureau is uitgebreid gepubliceerd en tentoongesteld en heeft talrijke 

onderscheidingen gekregen waaronder de internationale erkenning voor “innovatieve 

ontwikkelingen in de architectuur ‘(Erich Schelling Medaille voor Architectuur)’ en architectonische 

kwaliteit ‘(Heinrich Tessenow Gold Medal voor Architectuur). Sergison Bates architects is een 

internationaal bureau voor wat betreft de visie en werknemerssamenstelling, en er zijn veel 
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samenwerkingsprojecten met internationale partners. In 2010 werd een tweede bureau geopend in 

het centrum van Zurich als reactie op het groeiende aantal internationale opdrachten van het 

bureau. 

 

noAarchitecten werd opgericht in 2000 door Jitse van den Berg, Philippe Viérin and An Fonteyne. 

Het bureau verwierf een internationale reputatie voor het ontwerpen van hedendaagse publieke 

gebouwen, vaak in een historische context. noAa kwam voor het eerst in de publieke belangstelling 

na de realisatie van hun eerste project, het Stadhuis Kortrijk, dat het resultaat was van een 

prijsvraag in 2000. noAarchitecten is een team van ongeveer 15 architecten. Het bureau is gelegen 

in Brussel in een dertiger jaren papierfabriek, verbouwd tot eigen atelier, en in Brugge. An 

Fonteyne, Jitse van den Berg en Philippe Viérin zijn momenteel actief in het onderwijs aan de 

Universiteiten van Delft en Hasselt en aan St-Luc te Doornik. Ze geven lezingen in binnen-en 

buitenland en zetelen vaak in jury’s. 

samenwerking 

noAa en Sergison Bates Architects zien deze opdracht als een opdracht van gedeeld auteurschap. 

Door met twee ervaren bureaus samen te werken is er een groter aantal erg ervaren architecten 

betrokken bij de opdracht. Het werk wordt niet verticaal opgesplitst, maar er wordt letterlijk samen 

gewerkt. Deze manier van werken handhaaft men tot en met de bouwaanvraag. Vanaf de opmaak 

van het aanbestedingsdossier zal elk bureau een vooraf afgelijnd deel van het werk op zich nemen. 

Voor de werffase zal noAarchitecten de leidende rol op zich nemen. 

Teamsamenstelling 

Het team zal worden uitgebreid met o.a. landschapsontwerp, studiebureaus voor de stabiliteit, de 

integratie van de technieken en de technische aspecten van duurzaamheid. De verschillende 

disciplines zullen van bij aanvang worden betrokken in het proces, zodat een geïntegreerd 

ontwerpproces tot stand kan komen. 

Voor stabiliteitsstudie doet men beroep op Util, Brussel. Voor het landschap werkt men samen met 

Cluster, Antwerpen. Als studiebureau technieken wordt Henk Pijpaert Engineering betrokken, waar 

men reeds succesvol aan museale opdrachten hebben gewerkt. Voor akoestiek, bouwfysica en 

energiedeskundigheid heeft men steeds goed samengewerkt met Daidalos, Philippe Descamps en 

Paul Mees. 

 
 Selectiecriterium 3: de relevante ervaring. 
 Voor het project voor het Maritiem Museum in Antwerpen worden onder andere volgende 

referentieprojecten naar voor geschoven: 

• Openbare bibliotheek, Blankenberge – Sergison Bates 

Verbouwing van oude school naar bibliotheek 

• Red Star Line, Antwerpen – Sergison Bates 

Verbouwing van de oude Red Star Line-gebouwen tot museum 

• Texture, Kortrijk – noA 

Renovatie en uitbreiding van pakhuis tot Vlasmuseum 

• Universiteit, Hasselt – noA 

Twee nieuwbouwvolumes en uitbreiding en herinrichting van de voormalige gevangenis. 

 

4 Bureau Hub, Rijnkaai 22/201, 2000 Antwerpen, België 
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Selectiecriterium 1: de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de 
projectopdracht 
In hun motivatie stelt het team: “De Droogdokkensite is een schakel tussen stad en haven, tussen 

stad en hinterland. Gelegen in de bocht van de Schelde en de monding van het Schijn, maakt ze de 

verbinding met het rivierenlandschap. Gelegen aan de Cultuuras die via Westkaai, Eilandje en het 

historisch stadscentrum naar het Zuid loopt, vormt ze de beëindiging van een structurerende en 

centraal gelegen minerale ruimte. Het is waar het centrum met haar versteende monumenten, en 

de Groene Singel met haar dynamische landschapstypen, mekaar ontmoeten. 

Deze bijzondere ligging maakt dat het Maritiem Museum geen gebouw zal zijn, maar een 

topografie. (Meer Middelheim dan Bilbao.) Een door dokken ingesneden vlak dat zich opspant 

tussen het Scheldepark en het Kattendijkdok, tussen het ‘zotte geweld’ van Havenhuis en MAS. 

Een ‘vrijplaats’ ook. Waar ‘in de traditie van de haven’ ruimte wordt gemaakt voor ‘doen’ naast 

beschouwing.” 

Hub overstijgt in de motivatie de projectgrenzen door de opgave een grensoverschrijdende 

betekenis te geven. Hub ziet dit project als een nieuw ruimtelijk baken en ‘vloer’ aan de rand van de 

minerale stad. Een verbindend publiek domein kan een meerwaarde betekenen voor het hele 

gebied. De opdrachtgever wenst te weten hoe ze deze ruimte en het nieuwe museum willen 

inpassen. 

 

 Selectiecriterium 2: de vakbekwaamheid 
De vakbekwaamheid van het team wordt aangetoond aan de hand van de beschrijving in het 

portfolio: 

 HUB is een ontwerpbureau voor architectuur en stedenbouw. Sinds de oprichting in 2004 hebben 

zij een stevige reputatie opgebouwd met projecten die architecturaal, sociaal en intellectueel 

coherent zijn. Bouwen - van stoel tot stad - is voor hen een culturele en economische opgave die 

een nieuwe laag toevoegt aan een maatschappelijke context. Goed ontworpen ruimte laat mensen 

een beter leven leiden, ondersteunt duurzame transitie, en creëert mogelijkheden voor toekomstige 

generaties. Dit bewustzijn drijft hen in de zoektocht naar de meest genereuze en heldere 

antwoorden op de vragen die voorgelegd worden. Hub gelooft in de idee van een ‘intelligente’ 

ruimte die deze antwoorden belichaamt. 

Voor HUB is het ontwerpen van ruimte een langdurig en breed engagement. Het leveren van 

integrale ontwerpkwaliteit doorheen verschillende ruimtelijke schalen staat daarbij centraal. 

Hierdoor is Hub sterk geworden in ‘scherpte-diepte’. Daarbij houden ze tegelijkertijd het grote 

geheel en het kleinste detail scherp in beeld. Dit is en belangrijke toegevoegde waarde en 

onderscheidende kwaliteit. 

HUB maakt architectuur die structurerend is binnen een stedelijke context, en ontwerpt 

stedenbouwkundige ontwikkelingen vanuit een architecturale en bouwkundige realiteit. 

De dagelijkse leiding van Hub is in handen van Koen Drossaert en Bart Biermans. Beiden zijn 

stichtende vennoten. Zij volgen tevens de inhoudelijke ontwikkeling van alle projecten op. HUB telt 

in totaal 27 medewerkers en is gestructureerd rond 4 teams. Allen zijn ingenieur-architect, 

architect en/of landschapsarchitect. Onlangs werd onder andere ook de opdracht voor de 

restauratie van het Antwerpse stadhuis aan hen gegund. 
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Samenwerking 

Hub gaat een samenwerking aan met KARRES + BRANDS (landschapsontwerp) en CALLEBAUT 

Architecten (erfgoed en restauratie). Door verschillende eerdere samenwerkingen zijn zij vertrouwd 

met de kennis, werkwijze en ontwerpcultuur van deze partijen.  

Bij eventuele selectie zullen zij hun team uitbreiden met partners voor de studies stabiliteit, 

technieken, akoestiek, duurzaamheid en energie, en (museale verlichting): 

- stabiliteit: BAS 

- technieken: RCR 

- akoestiek en duurzaamheid: DAIDALOS PEUTZ 

- museale verlichting: COSIL 

Dit zijn dezelfde partners als in de lopende dossiers voor de restauratie en uitbreiding van 

respectievelijk het Stadhuis te Antwerpen en het Oud Justitiepaleis te Antwerpen. 

 
 Selectiecriterium 3: de relevante ervaring. 
 Voor het project voor het Maritiem Museum in Antwerpen worden onder andere volgende 

referentieprojecten naar voor geschoven: 

• Art Basics for Childeren, Brussel - HUB 

Verbouwing van industriële wasserij naar huisvesting publieke werking 

• Stadhuis, Antwerpen - HUB 

Verbouwing en restauratie van het Antwerpse stadhuis 

• Ny Trelleborg, Slagelse (Denemarken) - Karres+Brands 

bezoekerscentrum nabij oergebleven vikingfort uit de 10de eeuw. 

 

5 Bureau Barozzi / Veiga, C. Bailén 36 1° 2a, 8010 Barcelona, Spain 

 
Selectiecriterium 1: de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de 
projectopdracht 
In hun motivatie stelt het team: ”Designing the Maritime Museum on the site of the dry docks in 

north Antwerp would be an interesting challenge for our team. As a team with a proven experience 

in international competitions we strongly believe that this could be a great opportunity to 

demonstrate and improve our competence. Due to the scale of the project and the historical 

importance of this maritime site, the project represents the perfect opportunity for our team to work 

on a landmark scheme together. Transforming this dock, both beautiful in its own and sensitively 

balanced with the surroundings, and combining renovation, restoration with innovative and sensible 

thinking, in order to revitalise the site and to open it to the city, always represents an interesting 

challenge we are ready for. We think that our design approach matches with the spirit of the 

competition, and that is why we seek to be selected.” 

Het ontwerpteam geeft duidelijk aan dat de bestaande context van dokken, water, stad, gebouw,…  

wordt opgewaardeerd en dat deze context de basis zal zijn voor de verdere ontwikkeling. Het team 

heeft reeds nagedacht over de verschillende schaalniveaus en de wijze waarop de restauratie van 

een gebouw een invloed kan hebben op de omgeving of het stadsdeel. 

  

 Selectiecriterium 2: de vakbekwaamheid 
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Het bureau Barozzi en Veiga, opgericht in 2004 in Barcelona, telt, naast de partners Fabrizio 

Barozzi en Alberto Veiga, 15 medewerkers.  

Fabrizio Barozzi studeerde af in Venetië in 2003, hij voltooide hij zijn academische studies aan de 

Escuela Tecnica Superior de Arquitectura in Sevilla. In 2004 trad hij bij Alberto Veiga in, waarbij 

Barozzi / Veiga in Barcelona werd opgericht. Hij is sinds 2009 universitair docent architectonisch 

ontwerp aan de universiteit van Girona. In 2013 en 2014 was hij gastprofessor aan het Instituto 

Universitario di Architettura di Venezia. 

Alberto Veiga studeerde af aan de Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra in 2001. 

Van 2007 tot 2009 was hij projectleider aan de Internationale Universiteit van Catalonië in 

Barcelona. 

In 2014 is was hij gastprofessor aan het Instituto Universitario de Architettura di Venezia. 

Het team focust op architecturale en stedenbouwkundige vraagstukken. Barozzi / Veiga heeft vele 

prijzen gewonnen in nationale en internationale competities, waaronder de renovatie van het 

Palacio de Santa Clara in Úbeda en het Auditorium van Águilas. Het werk van Barozzi / Veiga is 

gepresenteerd in verschillende tentoonstellingen en is gepubliceerd in een breed scala aan 

specialistische literatuur. 

Barozzi / Veiga heeft vele internationale prijzen en citaten gewonnen, waaronder “Het Jonge Talent 

van de Italiaanse Architectuur 2013 Award toegekend door de Nationale Raad van Architecten, 

Planners en Landschapsarchitecten van Italië. In 2014 werd de studio geselecteerd als een van de 

10 bedrijven in het Design Vanguard door het Architectural Record magazine. 

Onlangs won de studio de Europese Unieprijs voor hedendaagse architectuur, Mies van der Rohe 

Award 2015. 

Het team wordt samengesteld door Barozzi / Veiga. Zij zullen ook het voortouw nemen binnen het 

ontwerpteam. Studio Roma fungeert als restauratiearchitect en de lokale verankering. Bollinger 

Grohmann tot slot is de bouwkundige ingenieur. 

De drie hieronder genoemde kantoren verklaren dat zij in geval van een eventuele selectie voor het 

Maritiem Museum - en de uiteindelijke resulterende opdracht - samenwerken. Bollinger Grohmann 

en Studio Roma zullen als onderaannemer werken voor Barozzi / Veiga. 

  
 Selectiecriterium 3: de relevante ervaring. 
 Voor het project voor het Maritiem Museum in Antwerpen worden onder andere volgende 

referentieprojecten naar voor geschoven: 

• Graubünden Museum of Fine Arts, Chur (Zwitserland) – Barozzi-Veiga 

Realisatie van een nieuw museum 

• Het Louvre in Lens (Frankrijk) – B ollinger + Grohmann 

Het uitvoeren van de ingenieursstudie voor het museum. 

• Abdij van Park te Heverlee – Studio Roma 

Opmaak beleidsplan van de erfgoedsite, masterplan abdijsite en gefaseerde restauratie 

van verschillende gebouwen 
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