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Van bij mijn aanstelling als Vlaams Bouwmeester behoorde het tot mijn 
kernopdracht diverse overheden te adviseren en te ondersteunen bij het 
selecteren en aanstellen van ontwerpers voor hun bouwprojecten. De vraag 
was om dit te doen vanuit een brede architecturale visie. 

Van bij de aanvang heb ik benadrukt dat mijn aanstelling als Vlaams 
Bouwmeester geen eenvormigheid of zelfde stijl bij de overheidsgebouwen zal 
inhouden, maar dat ik juist verschillende visies en opvattingen in architectuur 
en ruimtelijke inrichting aan bod wil laten komen. Als Vlaams bouwmeester wil 
ik benadrukken dat vooral het zoeken naar architectuur van belang is en dat 
dit zoeken vandaag op verschillende waardevolle manieren gebeurt.

Bouwheren denken vaak dat er maar één oplossing is voor hun bouwkundig 
probleem. Wanneer goede ontwerpers, elk met hun eigen visie een 
bouwopgave onderzoeken dan leidt dit tot erg verschillende, maar 
evenwaardige resultaten. Als er iets is wat de Open Oproep voor bouwheren 
bewezen heeft, dan is dit wel die verrassende verscheidenheid aan aanpak en 
mogelijkheden, die keuzevrijheid. 

De selectieprocedure van de Open Oproep wil de bouwheren de garantie 
bieden voor die verrassende veelheid aan visies en opvattingen te zien. 
De Open Oproep wil ook ontwerpers aanzetten om ontwerpend te blijven 
zoeken, mogelijkheden te verkennen, gebruikelijke paden en pasklare 
oplossingen in vraag te stellen, deskundigheid en ervaring in te zetten voor 
behoud en inovatie.

Met deze zevende Open Oproep werden daarom opnieuw aanpassingen 
aan deze selectieprocedure verfijnd. Zoals voorheen is de aanduiding 
van de projecten en motivatie die uw voorkeur hebben waardevol 
voor uw kandidatuur en doorslaggevend voor de bouwheer. Tegelijk is 
elke kandidatuur ook een kandidatuur voor de volledige lijst. Dit laat 
opdrachtgevers toe uitdaging te bieden en talent aan te spreken om mee 
te zoeken naar goede architectuur.

bOb Van Reeth, Vlaams bouwmeester

V O O R W O O R D
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701Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Bos en Groen Antwerpen

Volledige studieopdracht voor de heraanleg en afwerking van de oranjerietuin van 
het park Vordenstein.

Ligging:   Horstebaan 2, 2900 Schoten
Budget:   625 000 Euro (excl. BTW en erelonen)
Timing:    toewijzing opdracht aan de ontwerpers: 10/2004
  toewijzing opdracht aan de uitvoerders: 07/2005
  einde werken: 10/2005

Vordenstein is een park gelegen in de groene gordel rond Antwerpen. Binnen het park 
ligt een unieke oranjerietuin met een oppervlakte van circa 2 ha. De oranjerie en de 
muren zijn reeds gerestaureerd. Bij de aankoop door de Belgische staat werd in 1982 
een voorontwerp opgesteld en werd begonnen met de aanleg van de oranjerietuin, 
hiervan zijn echter enkele afzonderlijke fasen uitgevoerd. De opsplitsing in fasen waarbij 
soms al eens werd afgeweken van het oorspronkelijke concept, zorgde ervoor dat de 
oorspronkelijke visie en opzet verloren gingen. De tuin straalt geen eenheid uit.
Op termijn wordt er een nieuwe drainage en irrigatie voorzien waarbij sommige delen 
van de tuin beschadigd zullen worden. Bos en Groen, beheerder van deze oranjerietuin 
wenst deze noodzakelijke ingreep aan te vatten om een nieuw plan op te maken voor 
een duurzame en ecologische ontwikkeling in de nabije en verre toekomst. Men wil ook 
een visie ontwikkelen op de relatie van de oranjerietuin met de rest van het park.
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702Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Gebouwen

Volledige studieopdracht voor de opmaak van het masterplan voor de 
nationale plantentuin in Meise met inbegrip van de studieopdracht voor de 
aanpassingswerken in functie van directe noden.

Ligging:   Nationale Plantentuin van België, Domein van Bouchout te Meise
Budget:   
Timing:   2005

De Nationale Plantentuin is een instelling voor wetenschappelijk onderzoek in de Plantkunde. Het 
92 ha grote domein in Meise is één van de grootste botanische tuinen ter wereld, met  naast de 
onderzoeksfunctie , een functie naar bewaring van biodiversiteit en een belangrijke educatieve 
functie.

Op het overlegcomité tussen de federale regering en de gemeenschaps- en gewestregeringen 
werd onlangs beslist om de Nationale Plantentuin vóór het einde van het jaar (2004) aan de  
Vlaamse Gemeenschap over te dragen. 

De Vlaamse Gemeenschap wenst voor het domein een algemeen masterplan op te stellen.

Het herbariumgebouw is aan een grondige renovatie toe, terwijl voor nieuwe diensten (o.a. DNA-
onderzoek) de laboratoria moeten aangepast worden. 
De kassen zelf moeten ten gronde gerenoveerd worden (werk dat aan de gang is) anderzijds 
moet in sommige gevallen de kassen volledig vervangen worden. De binneninrichting en 
presentatie van de collecties moet na 50 jaar aangepast worden aan de moderne noden en 
regelgevingen De infrastructuur werd nooit voorzien voor het grote aantal bezoekers vandaag. In 
wezen is er nooit een bezoekerinfrastructuur ontwikkeld. 
De gebouwen waar de technische diensten zijn in ondergebracht zijn historische hoevegebouwen 
die niet geschikt kunnen gemaakt worden voor de functies die ze moeten herbergen.
De bedoeling van het masterplan is om een toekomstvisie te ontwikkelen voor het geheel van 
de bouwwerken binnen het kader van het geklasseerde landschap, rekening houdend met de 
onderscheiden functies van de Plantentuin en zijn toekomstige ontwikkelingen.

De Vlaamse overheid wenst met dit masterplan de grondslag te leggen voor een kwalitatief, 
doordacht en samenhangend beleid voor het waardevolle domein in Meise. 
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Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Waterwegen Kust

Volledige studieopdracht voor de bouw van een vooetgangersbrug over de 
kustlaan te wenduine

Ligging:   Kustlaan Wenduine – De Haan
Budget:   1 050 000 euro 
Timing:   Start bouwwerken eind 2005

Het project voetgangersbrug over de Koninklijke Baan, vak Blankenberge-Wenduine is gegroeid 
vanuit een visie van geïntegreerd kustzonebeheer. Enerzijds is er de wens om overbetreding 
van dit duin te vermijden door een betere geleiding van de recreanten  en aldus de zeewerende 
functie van dit duin veilig te stellen, anderzijds is er de wezenlijke behoefte om voor de 
verblijfsrecreanten van het compingcomplex aan de zuidzijde van de kustbaan een veilige 
verbinding te realiseren naar het strand. Daarnaast past het project volledig
binnen de visie omtrent onthaal van recreanten langs het traject van de kustfietsroute, waarbij de 
aandacht vooral uitgaat naar de toevoeging van extra belevingselementen.

De opdracht omvat het ontwerp van een voetgangersbrug over de Koninklijke Baan die enerzijds 
een betere geleiding van de recreanten naar het strand moet mogelijk maken en zo een poort zal 
vormen tussen het
verblijfscomplex en het strand, en anderzijds voor fietsers een panoramisch ‘hoogtepunt’ zal 
vormen tijdens hun tocht langs de kustfietsroute.

De opdrachtgever (AWZ-WWK) wenst een ontwerp van een zeer hoge architecturale en 
vormelijke kwaliteit met aandacht voor integratie in de omgeving.
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704Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Waterwegen Kust

volledige studieopdracht voor de valorisatie van vuurtorenruïne Vierboete en 
Kattesas en de opmaak van een inrichtingsplan voor het schiereiland “Kromme 
Hoek”, de jachthaven en de parkzone tegenover het schiereiland te Nieuwpoort

Ligging:   Jachthaven en parkzone tegenover het schiereiland in Nieuwpoort
Budget:   
Timing:   Toewijzing aan ontwerpers : 05/2005
  Toewijzing aan uitvoerders : 05/2006
  Beëindiging van de werken : 09/2006

De studieopdracht voor de Kromme Hoek-site in Nieuwpoort omvat in eerste instantie de 
opmaak van een masterplan voor het hele projectgebied (22 hectare). Dit totaalconcept voor 
de herinrichting van het publieke domein dient te worden opgemaakt vanuit de invalshoeken 
landschapsarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening, architectuur, monumentenzorg en 
beeldende kunst. 

De opdracht kadert binnen het transnationaal Interreg IIIB-project SEAPORT. Dit 
masterplan dient vervolgens voor een viertal deelgebieden verder uitgewerkt te worden in 
aanbestedingsklare dossiers:
Inrichting van de parkzone (opp. circa 10 ha) op de linkeroever van de havengeul waarbij 
het accent ligt op natuur, landschap, openluchtrecreatie en kunst. Er wordt gestreefd naar 
biodiversiteit en streekeigen groen, waterfrontontwikkeling, fiets- en wandelrecreatie en een 
versterking van de relatie bewoning-park-jachthaven.

Inrichting van het schiereiland Kromme Hoek en onmiddellijke omgeving, oude jachthaven en de 
geplande uitbreiding, waterfront, integratie van de oude vuurtoren De Vierboete en het Kattesas. 
Uitgangspunt is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het creëren van een ‘landmark’, 
gekoppeld aan de reeds deels uitgevoerde realisatie van fiets- en wandelpaden.

Valorisatie van de ruïnes van de vuurtoren De Vierboete : ontwikkelen van een concept en 
uitvoeringsgericht plan voor toeristische en cultuurhistorische herwaardering en beleving van de 
oude vuurtoren. 

Valorisatie van de sluis Kattesas : ontwikkelen van een concept en uitvoeringsgericht plan voor 
de historisch waardevolle sluis Kattesas, inpassen in de algemene inrichting van het gebied, 
restauratie van de sluis, aandacht voor verlichting, materialen en beplanting. 
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NV Zeekanaal

Volledige studieopdracht voor de bouw van een voetgangers- en fietsersbrug aan 
het Zennegat in Mechelen.

Ligging:   sluis Zennegat, Mechelen
Budget:   500.000 Euro (excl. BTW en erelonen)
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerpers: voorjaar 2005
  Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerders: september 2005
  Einde werken: einde 2006 

Aan het Zennegat in Mechelen vloeien de Zenne, de Dijle en het kanaal Leuven - Mechelen 
samen. Samen met deze waterwegen is dit ook een knooppunt voor talrijke recreatieve routes. 
In het verleden konden recreanten het kanaal Leuven-Mechelen oversteken langsheen de 
bestaande sluisconstructie. Gezien de grote toestroom op zomerse dagen voldoet deze niet meer 
aan de vereisten op vlak van comfort en veiligheid. 

De brug zal beeldbepalend zijn en zo een stuk bijdragen tot de herkenbaarheid van de site van 
het Zennegat. Tevens zal deze brug, samen met de verderop gelegen bruggen over de Rupel en 
Nete, een belangrijke schakel vormen in het recreatieve netwerk langsheen Zenne, Rupel, Dijle, 
Nete en het kanaal Leuven – Mechelen.

In het structuurplan van de provincie Antwerpen wordt dit gebiedt ontwikkeld als een natuurlijk 
baken. De bouwheer wenst deze bakenfunctie te benadrukken en wenst dat deze brug een 
dialoog aangaat met het natuurlijke en historische karakter van de omgeving.
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706Gemeenschapsonderwijs

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw en uitbreiding van de bestaande 
infrastructuur KA Boom. Scholengroep 6 (Boom - Niel - Willebroek) te Boom.

Ligging:   J.B.Davidstraat 2, 2850 Boom
Budget:   1 125 000 Euro (incl. BTW en erelonen)
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerpers: 2005
  Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerders: 2006
  Einde werken: 2007

Op het domein zijn 2 oude pavilioenen nog steeds in gebruik wegens plaatsgebrek. 
Afbraak en nieuwbouw is de enige goede oplossing. In de nieuwbouw (± 850m²) worden 
zowel klassen als de administratie voor het CLB voorzien.
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707Gemeenschapsonderwijs

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van klassen/administratie/refter voor 
De Tandem in Brugge - St.-Kruis. scholengroep 25 (Brugge) te Brugge.

Ligging:   Léopold de Bruynestraat 56, 8310 Brugge Sint Kruis
Budget:   1 700 000 Euro (incl. BTW en erelonen)
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerpers: 2005
  Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerders: 2006
  Einde werken: 2007

Het domein is gelegen in een woongebied. Het grootste deel van de gebouwen zijn semi-
definitieve pavilioenen, daterend uit de jaren ’70. Door het bouwen van klaslokalen wordt 
het tekort opgevangen en kunnen een deel van de verouderde pavilioenen afgebroken 
worden.
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708Gemeenschapsonderwijs

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van klassen voor de basisschool 
Heverlee ‘De klare bron’. Scholengroep 11 (Leuven - Tienen - Landen) te Heverlee.

Ligging:   Jules Vandenbemptstraat 14, 3001 Heverlee
Budget:   2 300 000 Euro (incl. BTW en erelonen)
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerpers: 2005
  Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerders: 2006
  Einde werken: 2007

Op het domein staat een herenhuis en 8 verouderde tijdelijke pavilioenen. Het 
brandweerverslag is vernietigend voor het verder bestaan van de huidige infrastructuur. 
Het volledige domein mag vrijgemaakt worden voor een nieuwe basisschool met klassen, 
polyvalente zaal, sanitair en administratie, al dan niet met behoud en renovatie van het 
herenhuis. Momenteel zijn hierin de administratie en refter ondergebracht. Fasering is 
noodzakelijk, aangezien de school in werking moet blijven gedurende het schooljaar.
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709Gemeenschapsonderwijs

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van voor opleidingsvorm 2 voor 
BUSO Kasterlee ‘De Mast’. Scholengroep 7 (De Kempen) te Kasterlee.

Ligging:   Kempenstraat 32, 2460 Kasterlee
Budget:   1 000 000 Euro (incl. BTW en erelonen)
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerpers: 2005
  Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerders: 2006
  Einde werken: 2007

Door een constante stijging van het aantal leerlingen is er een nijpend tekort aan 
leslokalen. Door herschikking van de bestaande infrastructuur, kan er een nieuwbouw 
opgericht worden enkel voor opleidingsvorm 2. Het gaat hier om kinderen met een 
ernstig mentale handicap tot een leeftijd van 13 jaar. Er wordt hierbij geopteerd voor 
pedagogische eenheden waarin alles in het teken staan van verzorging, zelfredzaamheid 
en socialisatie, maar behelzen evengoed leergebieden als communicatie, taal, wiskunde, 
wereldoriëntatie.
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710Gemeenschapsonderwijs

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van klassen en een polyvalente zaal 
voor de basisschool Oostende ‘Ter Zee’. Scholengroep 27 (Oostende) te Oostende.

Ligging:   Maurits Sabbestraat 2, 8400 Oostende
Budget:   1 000 000 Euro (incl. BTW en erelonen)
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerpers: 2005
  Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerders: 2006
  Einde werken: 2007

Op dit domein zijn gevestigd: het buitengewoon basisonderwijs, het buitengewoon 
secundair onderwijs, evenals een medisch pedagogisch instituut (internen). Het aantal 
leerlingen bedraagt 325. Vele klassen zijn ondergebracht in voorlopige pavilioenen. Om 
te voorkomen dat de school een tekort krijgt door het wegvallen van containers- door 
ouderdom- wordt de school verder uitgebouwd met klassen en een sportzaal.
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711Gemeenschapsonderwijs

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van klassen, polyvalente zaal en 
administratie voor de MS Oudenaarde. Scholengroep 21 (Avelgem - Oudenaarde 
- Ronse) te Oudenaarde.

Ligging:   Fortstraat 45, 9700 Oudenaarde
Budget:   2 250 000 Euro (incl. BTW en erelonen)
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerpers: 2005
  Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerders: 2006
  Einde werken: 2007

Het gaat hier om een totale reorganisatie van scholen van Oudenaarde. Het secundair 
onderwijs van het gemeenschapsonderwijs te Oudenaarde is momenteel verspreid over 
drie vestigingsplaatsen: Aalstraat, Bergstraat en Fortstraat. Door de oprichting van een 
nieuwbouw ten behoeve van de middenschool op het bouwterrein gelegen aan de Keizer 
Karelstraat (evenwijdig met de Fortstraat), komen de gebouwen van de middenschool vrij 
en worden ze ter beschikking gesteld van de basisschool. Dit kadert in een visie tot het 
bekomen van een zesjarige structuur ASO op eenzelfde domein.
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712Gemeenschapsonderwijs

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw klassen en aanhorigheden voor de 
BS/KA Tervuren. Scholengroep 10 (Vilvoorde - Zaventem) te Tervuren.

Ligging:   Hippolyte Boulengerlaan 7, 3080 Tervuren
Budget:   2 250 000 Euro (incl. BTW en erelonen)
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerpers: 2005
  Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerders: 2006
  Einde werken: 2007

Op het domein is zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs gevestigd. En er 
is een constante stijging van leerlingen.
De huisvesting bestaat momenteel uit een groot aantal voorlopige gebouwen. Verfraaiing 
en rationalisatie dringen zich op. In een eerste fase wordt een nieuwbouw voorzien van 
± 1800 m². Het gebouw is bestemd voor het onderbrengen van de kleuterafdeling en 
klassen.
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713AG Vespa

Volledige studieopdracht voor de opmaak van het masterplan - stedenbouwkundig 
ontwerp voor het falconplein en het aangrenzend bouwblok van het Zeemanshuis 
en de opmaak van de inrichtingsplannen voor het openbaar domein van het 
projectgebied in Antwerpen.

Ligging:   Falconplein - Zeemanshuis, 2000 1ntwerpen
Budget:   2 400 000 Euro (incl. BTW en erelonen)
Timing:   Toewijzing opdracht aan de ontwerpers: december 2004

Toewijzing opdracht aan de uitvoerders: tweede helft 2005
Einde werken: 2008

De gecombineerde uitvoering van het beleid op het vlak van prostitutie en namaakhandel heeft 
grote delen van het Schipperskwartier met spookstadallures achtergelaten.  Eén van de meest 
opvallende getuigen daarvan is het Falconplein, dat wereldfaam genoot als draaischijf van 
malafide handel.

Eind 2002 werd de toekomstvisie “Het Schipperskwartier, een verleidelijk stukje Antwerpen” 
door het college goedgekeurd als kader voor verdere investeringen in de wijk. Hierin wordt het 
stadsproject Falconplein-Zeemanshuis geïdentificeerd als strategisch project.

Het projectgebied bestrijkt het Falconplein en het aangrenzende bouwblok dat wordt begrensd 
door de Oude Leeuwenrui, de Generaal Belliardstraat en de Falconrui.  Het ongestructureerde 
bouwblok is opgebouwd uit een aantal waardevolle gebouwen, grote braakliggende terreinen, 
waaronder de site Westerlund (eigendom van SD Worx) en wordt gekenmerkt door de 
schaalbreuk die is ontstaan wanneer in de jaren ’50 het solitaire gebouw van het zeemanshuis in 
een klassiek bouwblok werd ingeplant.

Via de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester is de stad op zoek naar een multidisciplinair 
ontwerpteam dat minimum bestaat uit een stedenbouwkundige, een architect en een 
landschapsarchitect voor de opmaak van een geïntegreerd stedenbouwkundig ontwerp/
masterplan voor de site inclusief de opmaak van de inrichtingsplannen voor het openbaar 
domein.    

Het programma voor de site omvat naast nieuwe woningen en kantoren, een buurtgerichte 
groene ruimte en gemeenschapsfuncties waaronder het zeemanshuis.  Het zeemanshuis 
wordt daarbij in een sterkere economische positie geplaatst met behoud van de sociale en 

buurtgerichte poot. 
Het Falconplein krijgt binnen deze ontwikkeling opnieuw een belangrijke rol 
toebedeeld als onderdeel van de stedelijke “culturele as” en als zenuwcentrum van de 
wijk

De stad beoogt met dit project een doordacht, kwalitatief, duurzaam en innovatief 
stadsproject te realiseren dat een hefboom vormt voor de verdere ontwikkeling van de 
wijk. 
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714Stad Antwerpen, district Hoboken

Volledige studieopdracht voor de bouw van een administratief centrum voor het 
district Hoboken.

Ligging:   Marneflaan 3, 2660 Hoboken
Budget:   1.910.000 Euro (incl. BTW en erelonen)
Timing:  Aanstelling ontwerpteam: eind 2004

Voorontwerp afgewerkt april 2005
Aanbesteding oktober 2005
Voltooiing werken eind 2006

Het voorwerp van de studieopdracht betreft het bouwen van een nieuw administratief 
centrum voor de publieksfuncties van de districtsadministratie van het districtshuis 
van Hoboken. Dit project maakt deel uit een totaaloperatie waarbij alle districtshuizen 
een grondige renovatiebeurt krijgen en uitgerust worden met klantvriendelijke en 
personeelsveilige loketten. 

De bouwzone is gelegen binnen een beschermd landschap en binnen het zicht van een 
beschermd monument: het kasteel Sorghvliedt. Op advies van de dienst Monumenten 
en Landschappen wordt een nieuwbouw met hedendaagse uitstraling beoogd dat “ een 
architecturaal statement mag zijn dat wat betreft vormgeving en volume in verhouding 
moet staan met de omgeving”.

De Stad Antwerpen wil hier een ‘plek’ creëren waar zij de burger diverse administratieve 
en informatieve diensten aanbiedt en voor haar personeel een aangename en veilige 
werkomgeving creëert. Dit zou zich niet alleen ruimtelijk moeten vertalen maar ook 
inhoudelijk 

De architectuur dient de dienstbaarheid en de herkenbaarheid van de openbare 
dienstverlening te ondersteunen door het materiaalgebruik, een logische  en 
gebruiksvriendelijke planindeling, een optimale toegankelijkheid en de inpassing in de 
omgeving moeten zorgen voor de juiste uitstraling van de gemeentelijke diensten.
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715Stad Antwerpen, district Wilrijk

Een volledige studieopdracht voor het bouwen van een nieuw bibliotheekfiliaal te 
Wilrijk.

Ligging:   Bist 1, 2610 Wilrijk
Budget:   2.554.996 Euro (incl. BTW en erelonen)
Timing:  Aanstelling ontwerpteam: eind 2004

Voorontwerp afgewerkt april 2005
Aanbesteding : afhankelijk van de meerjarenplanning

Dit project is één onderdeel van een complex dat bestaat uit 5 gebouwen (een academie 
muziek, woordkunst & dans en een academie beeldende kunst, een politiecommissariaat, 
een bibliotheekfiliaal, een project tot renovatie met nieuwbouw van het districtshuis Wilrijk en 
een verbindingsgebouw die de gemeenschappelijke delen voor het gehele complex bevat). 
Voor 3 van deze gebouwen (een academie muziek, woordkunst & dans en een academie 
beeldende kunst, een politiecommissariaat en een bibliotheekfiliaal) wordt een afzonderlijke 
architectuuropdracht via de open oproep wordt uitgeschreven. 
Dit complex kadert in een masterplan samen met het project “Renovatie met nieuwbouw van het 
districtshuis Wilrijk “en “Verbindingsgebouw die de gemeenschappelijke delen voor het gehele 
complex omsluit”.
Dit “bilbliotheekfiliaal” zal volgens de bepalingen van het masterplan aansluiting geven op het 
gebouw dat de gemeenschappelijke delen huisvest.
Teneinde de coördinatie tussen de onderscheiden deelprojecten te kunnen realiseren zullen de 
ontwerpers van die  deelgebouwen gelijktijdig het voorontwerp dienen op te maken.
Het idee van een masterplan waarbij al deze functies in één project zouden verenigd worden 
past volledig binnen de doelstellingen die de Stad Antwerpen wil realiseren met betrekking tot het 
verbeteren van de dienstverlening voor de burger.
De Stad Antwerpen wil hier een ‘plek’ creëren waar zij de burger diverse diensten kan aanbieden. 
Dit kan zich niet alleen ruimtelijk vertalen maar moet ook inhoudelijk gerealiseerd worden.
De ligging in het hart van Wilrijk is voor iedereen bereikbaar met het openbaar vervoer en het 
winkelcentrum ligt op loopafstand.
De stedenbouwkundige betekenis en meerwaarde voor de omgeving dient vertaald in een herstel 
van het stedenbouwkundig evenwicht op de site van De Bist die heden ruimtelijk gedomineerd 
wordt door de hoogbouw aan de overkant van het districtshuis. 
De architectuur dient de dienstbaarheid en de herkenbaarheid van de openbare 
dienstverlening te ondersteunen door het materiaalgebruik, een logische  en 
gebruiksvriendelijke planindeling, een optimale toegankelijkheid en de inpassing in 

de omgeving moeten zorgen voor de juiste uitstraling van de gemeentelijke 
diensten.
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716Stad Antwerpen, district Wilrijk

Een volledige studieopdracht voor de bouw van een politiecommissariaat te 
Wilrijk.

Ligging:   Bist 1, 2610 Wilrijk
Budget:   3.213.978 Euro (incl. BTW en erelonen)
Timing:  Aanstelling ontwerpteam: eind 2004

Voorontwerp afgewerkt april 2005
Aanbesteding eind 2005
Voltooiing werken eind 2007

Dit project is één onderdeel van een complex dat bestaat uit 5 gebouwen (een 
academie muziek, woordkunst & dans en een academie beeldende kunst, een 
politiecommissariaat, een bibliotheekfiliaal, een project tot renovatie met nieuwbouw van 
het districtshuis Wilrijk en een verbindingsgebouw die de gemeenschappelijke delen voor 
het gehele complex bevat) waarbij voor 3 van deze gebouwen (een academie muziek, 
woordkunst & dans en een academie beeldende kunst, een politiecommissariaat en 
een bibliotheekfiliaal) een afzonderlijke architectuuropdracht via de open oproep wordt 
uitgeschreven. 
Teneinde de coördinatie tussen de onderscheiden deelprojecten te kunnen realiseren 
zullen de ontwerpers van die  deelgebouwen gelijktijdig het voorontwerp dienen op te 
maken.
De architectuur dient de dienstbaarheid en de herkenbaarheid van de openbare 
dienstverlening te ondersteunen door het materiaalgebruik, een logische  en 
gebruiksvriendelijke planindeling, een optimale toegankelijkheid en de inpassing in de 
omgeving moeten zorgen voor de juiste uitstraling van de gemeentelijke diensten.



O p e n  O p r o e p  7    J U L I   2 0 04

716



O p e n  O p r o e p  7    J U L I   2 0 04

717Stad Antwerpen, district Wilrijk

Volledige studieopdracht voor de bouw van een academie muziek, woord en dans 
en een academie beeldende kunst te Wilrijk.

Ligging:   Bist 1, 2610 Wilrijk
Budget:   5.173.958 Euro (incl. BTW en erelonen)
Timing:  Aanstelling ontwerpteam: eind 2004

Voorontwerp afgewerkt april 2005
Aanbesteding : afhankelijk van de meerjarenplanning 

Dit project is één onderdeel van een complex dat bestaat uit 5 gebouwen (een 
academie muziek, woordkunst & dans en een academie beeldende kunst, een 
politiecommissariaat, een bibliotheekfiliaal, een project tot renovatie met nieuwbouw van 
het districtshuis Wilrijk en een verbindingsgebouw die de gemeenschappelijke delen voor 
het gehele complex bevat) waarbij voor 3 van deze gebouwen (een academie muziek, 
woordkunst & dans en een academie beeldende kunst, een politiecommissariaat en 
een bibliotheekfiliaal) een afzonderlijke architectuuropdracht via de open oproep wordt 
uitgeschreven. 
Deze “academie muziek, woordkunst & dans en een academie beeldende kunst” zal 
volgens de bepalingen van het masterplan aansluiting geven op het gebouw dat de 
gemeenschappelijke delen huisvest.
Teneinde de coördinatie tussen de onderscheiden deelprojecten te kunnen realiseren 
zullen de ontwerpers van die  deelgebouwen gelijktijdig het voorontwerp dienen op te 
maken.
De architectuur dient de dienstbaarheid en de herkenbaarheid van de openbare 
dienstverlening te ondersteunen door het materiaalgebruik, een logische  en 
gebruiksvriendelijke planindeling, een optimale toegankelijkheid en de inpassing in de 
omgeving moeten zorgen voor de juiste uitstraling van de gemeentelijke diensten.
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718Stad Antwerpen

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan/stedenbouwkundig 
ontwerp en de inrichtingsplannen voor de publieke ruimtes voor het projectgebied 
Europark Linkeroever te Antwerpen.

Ligging:   Europark - Linkeroever, 2050 Antwerpen
Budget:   Euro (incl. BTW en erelonen)
Timing:  Toewijzing opdracht aan ontwerpers (laureaat): april/mei 2005

Toewijzing opdracht aan de uitvoerders: april/mei 2005

Intergenerationeel project
Het masterplan Europark zal het intergenerationeel concept fysiek vertalen in een 
strategisch plan. Dit concept is februari 2004 goedgekeurd door het college. Het 
project steunt op 3 beleidsterreinen voor intergenerationeel werk of intergenerationele 
ontmoeting:
De pedagogische gemeenschap: in onderwijs en kinderopvang worden ouderen 
geworven om zich in te zetten als helpers en mentoren bij diverse activiteiten voor 
kinderen en jongeren.
Wonen, zorg en ontplooiing voor personen met verminderde zelfredzaamheid 
(voornamelijk ouderen): ouderen die intramuraal of zelfstandig in de wijk wonen krijgen 
bezoek of hulp van kinderen en jongeren.
De openbare ruimte: jongeren en ouderen gaan met elkaar in gesprek over conflicten, 
belangen en omgangsvormen in de wijk waarin zij wonen.  Het gaat hier niet alleen over 
de fysieke aspecten van de openbare ruimte, maar ook over de minder grijpbare sociaal-
culturele aspecten.

Telkens kan het intergenerationele ook een intercultureel karakter hebben: bijvoorbeeld 
wanneer allochtone schoolkinderen ouderen helpen of met hen gezamenlijke activiteiten 
ondernemen.

Momenteel regisseert de planningcel/Stad Antwerpen een proces om het 
intergenerationeel concept ruimtelijk te vertalen naar een strategische ruimtelijke visie 
voor Europark (in samenwerking met Ruimtelijke Structuurplan Antwerpen). De publieke 
ruimte, samen met momenteel op stapel staande deelprojecten (kinderdagverblijf, woon 
- en zorgcentrum, 50 woningen voor ouderen, basisschool) vormen de fysieke kern 

voor het intergenerationeel project. In november 2004 zal er een gedragen 
ruimtelijke visie voorliggen  die de basis zal vormen voor de projectdefinitie 
van het masterplan.
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719Stad Antwerpen

Volledige studieopdracht voor de bouw van het kinderdagverblijf, het woon-en 
zorgcentrum met rusthuis en kortverblijf, een dienstencentrum, 50 woningen 
voor ouderen en een vestiging basisonderwijs in het Europark Linkeroever te 
Antwerpen.

Ligging:   Europark - Linkeroever, 2050 Antwerpen
Budget:   Euro (incl. BTW en erelonen)
Timing:  Toewijzing opdracht aan de ontwerpers:  gekoppeld aan masterplan 

Europark ten vroegste november 2005
Toewijzing opdracht aan de uitvoerders: begin 2007

In het intergenerationeel project Linkeroever - Europark vinden meerdere actoren elkaar 
op grond van een gemeenschappelijk en herkenbaar belang; het bevorderen van de 
sociale samenhang. 
Twee soorten scheidslijnen tekenen zich hierbij af: die tussen generaties en die tussen 
culturen. Het gedeelde besef – dat  een intergenerationeel project voor heel de bevolking 
zinvol is – bracht meerder actoren samen in een concreet samenwerkingsverband binnen 
Europark op Linkeroever.

Ieder vanuit hun eigen invalshoek voorzien de inrichtende partners: OCMW Antwerpen, 
c.v. Huisvesting en ‘Lerende Stad’ een sociale infrastructuur waarbinnen voorzieningen 
als zorg, wonen, ontmoeting, ontplooiing, activering en ontspanning geïntegreerd 
worden. Het gezamenlijk en multifunctioneel benutten van accommodaties en 
facilitaire diensten verhoogt de samenhang tussen de functies en garandeert de 
levensbestendigheid van de wijk.

De planningscel van het stadsontwikkelingbedrijf van Antwerpen voert de regie over het 
totaalgebied Europark binnen Linkeroever.  Zij zorgt voor de ruimtelijke concretisering 
van het intergenerationaal concept.  De integratie van de verschillende deelprojecten, die 
binnen het concept opgenomen zijn en  hieronder omschreven, moeten kaderen binnen 
een masterplan Europark dat opgemaakt zal worden (planning: toewijzing opdracht 
aan ontwerpers sept 2005). Een selectie voor de deelprojecten zal dien ten gevolge ten 
vroegste pas gebeuren na de selectie van een laureaat van het masterplan/ publieke 
ruimte (april/mei 2005). 
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720gemeente Baarle-Hertog

De volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van het gemeentehuis.

Ligging:   Parallelweg Z/nr, 2387 Baarle-Hertog
Budget:   1 000 000 Euro (incl. BTW en erelonen)
Timing:  Toewijzing opdracht aan de ontwerpers:  voorjaar 2005

Toewijzing opdracht aan de uitvoerders:  najaar 2005

Baarle-Hertog ligt in de Noorderkempen, middenin de driehoek van de steden Turnhout 
(B), Breda (NL) en Tilburg (NL). Het is een groene gemeente met een agrarisch karakter 
én een sterke toeristische aantrekkingskracht. Baarle is het enige dorp ter wereld dat 
bestaat uit een internationale legpuzzel van 30 gebiedsdelen, die ook wel enclaves 
worden genoemd. Enclaves zijn delen van een land die door vreemd grondgebied 
ingesloten zijn.
Het huidige gemeentehuis van Baarle-Hertog is gevestigd in een voormalige 
jongensschool en het gebouw heeft nog steeds die typische uitstraling. Het ligt in een 
woon- en winkelstraat, maar heeft geen centrale ligging in het dorp. Om te voldoen 
aan de nieuwe behoeften en uitdagingen van het gemeentebestuur dringt zich een 
nieuwbouw van het gemeentehuis op. 
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721Stad Genk

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een RUP voor de St.-Jansschool en 
omgeving.

Ligging:   Zone begrensd door de Schoolsstraat, de Onderwijslaan , de 
Duinenlaan en de Binnenlaan uitgebreid met de braakliggende zone 
langs de Duinenlaan richting KRC.

Budget:   2 500.000 Euro (incl. BTW en erelonen)
Timing:  Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper: december 2004
  Voorstel masterplan: mei 2005

Verdere uitwerking RUP 2005

Het studiegebied behoort tot de mijncité van Waterschei.  Deze woonwijk is geïnspireerd op de 
principes van de tuinwijken met aandacht voor een rationele en elegante structuur waarbij ieder 
deel is opgevat als geïntegreerd onderdeel van het geheel, een wegenhiërarchie met bijzondere 
aandacht voor de woonstraat, talrijke en zorgvuldig gesitueerde gemeenschapsvoorzieningen, 
diverse vormen van openbare pleinen en binnenpleinen, verschillende types ‘villa’s in het groen’ 
met gelijke stijlkenmerken en rijkelijke groenvoorzieningen die het ruimtelijk concept en de 
harmonische samenhang versterken. 

In het GRS is de site rond de Sint-Jansschool opgenomen als een onderdeel van de strategische 
locatie Stalenstraat.  Ze dient ontwikkeld als lokale kern waar gemeenschapsvoorzieningen, 
wonen en andere stedelijk activiteiten sterk verweven zijn. De problematiek van het studiegebied 
bestaat hoofdzakelijk uit  3 delen.
− Het bestaande scholencomplex  moet dringend vernieuwd worden en is omwille van de 

sterke daling van het leerlingenaantal te groot. Slechts eenderde komt nog in aanmerking 
voor onderwijs. 

− In de onvoltooide aangrenzende zone zijn naast typische gebouwen uit de mijnperiode ook 
enkele recente panden gelegen. 

− De braakliggende zone langs de Duinenlaan geeft aan de omgeving een ongedefinieerde en 
verwaarloosde indruk.

De opmaak van een masterplan beoogt een waardevolle stedenbouwkundige en architecturale 
invulling ter versterking van het ruimtelijk concept en de identiteit van de wijk. Naast de 
integratie van de bestaande functies is er ruimte voor wonen met aandacht voor vernieuwende 
woontypologieën. Het geheel dient ontwikkeld als een belangrijke en dynamische schakel tussen 
de tuinwijk, de Stalenstraat als handelsstraat en het nog te ontwikkelen mijnterrein.  

Herbestemming, vernieuwbouw  of nieuwbouw binnen de site zijn mogelijke opties. 
Een herinterpretatie van het verleden, rekeninghoudend met de rijkdom aan 
betekenismogelijkheden voor het heden,  moeten leiden tot een zorgvuldige afweging 
m.b.t afbraak, integratie en herstructurering van deze zone  tot een coherent geheel. 
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722Gemeente Heist-o/d-berg

Volledige studieopdracht voor de uitbreiding van het cultuurcentrum en de 
inrichting van de publieke ruimte.

Ligging:   Bergstraat, 2220 Heist-o/d-Berg
Budget:   4 100 000 Euro (incl. BTW en erelonen)
Timing:  Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper: 2005

Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerders : 2006
Beïndiging der werken : 2008  

Het gemeentelijk cultuurcentrum opende einde ’91 zijn deuren. Het bevat o.a. een 
polyvalente podiumzaal met 450 plaatsen, een tentoonstellingsruimte, vergaderlokalen, 
een leskeuken, cafetaria en burelen. Het trekt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers voor 
ca 2500 verschillende activiteiten. Sinds  begin ’95 is ook de gemeentelijke bibliotheek 
gevestigd vlakbij het cultuurcentrum.
Het cultuurcentrum moet uitgebreid worden om de huidige en toekomstige noden te 
kunnen opvangen, met o.a. een grotere podiumzaal, vergader- en leslokalen, repetitie- 
en hobbyruimten.
Bij de uitbreiding van het cultuurcentrum moet ook de stedenbouwkundige samenhang 
tussen de verschillende functies op het terrein versterkt worden. De architectuur van 
het gebouw is belangrijk, maar ook de inrichting van de publieke ruimte (groenruimte, 
voetgangersverbindingen, parkeerruimte) 
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723Geelse Bouwmaatschappij

Volledige studieopdracht voor 16 huurwoningen en in een latere fase een 
uitbreiding van een 20tal koopwoningen.

Ligging:   Voortseindveld, 2260 Westerlo
Budget:   nog niet bekend 
Timing:  nog niet bekend 

Het betreft hier een totaalproject van sociale woningen bestaande uit koop- en 
huurwoningen. In oorsprong werd er een inrichtingsplan gemaakt voor het totale 
projectgebied, waarbij in een eerste fase, langsheen een ontsluitingsweg, sociale 
koopwoningen werden voorzien. Die eerste fase , woningen en wegenis, is in uitvoering. 
Vandaag zijn we echter van mening dat de geplande voorzetting van het project niet 
meer beantwoordt aan de verwachtingen.
Er moet een oplossing gezocht worden voor de inrichting van het resterende deel van het 
gebied, die deze wijk van sociale woningen verheft boven de banaliteit, er een bijzonder 
karakter aan geeft. De leefbaarheid van de wijk, de integratie in het omringende weefsel 
(zowel stedenbouwkundig als sociaal), de kwaliteit van de open ruimte, de flexibiliteit 
naar de toekomst toe zijn belangrijke criteria. Ook de wijze waarop een voldoende hoge 
dichtheid aan woongelegenheden (het grondaandeel per woning is een cruciaal gegeven 
voor de haalbaarheid van betaalbare sociale woningen) wordt gehaald zonder teveel van 
de vrije ruimte op te offeren, bepaalt mee de kwaliteit van het project. Het samenspel, 
de interferentie tussen gebouwde en open ruimte, het ontbreken van niet ingevulde 
“overschotruimte”, wegen door. De aansluiting met en de inpassing in de omgeving, de 
kwaliteit van zichten en gezichtsassen, de aanwezigheid van afwisseling, aandachts- en 
rustpunten… Dit alles zijn overwegingen die bij het ontwerp moeten worden afgewogen 
en die een plaats moeten te krijgen en met elkaar in evenwicht dienen te worden 
gebracht. Variaties op oplossingen met andere accenten, type-invullingen, visieschetsen, 
kunnen als werkmateriaal worden aangedragen.
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724Gemeente Lennik

volledige studieopdracht voor de bouw van een woordcentrum (theaterzaal) te 
Lennik.

Ligging:   De huidige Gemeenschapslokalen gelegen aan het Arconateplein te 
Gaasbeek.

Budget:   450 000 Euro (incl. BTW en erelonen)
Timing:  nog niet bekend  

Lennik wil centraal in het Pajottenland een nieuwe, kwaliteitsvolle culturele accomodatie 
uitbouwen (theaterruimte voor circa 200 zitplaatsen), met een sterke lokale verankering 
en een betekenisvolle bovenlokale uitstraling. Zij wil deze infrastructuur realiseren 
binnen haar eigen, bestaand patrimonium (een voormalig dorpsschooltje). De mogelijke 
verbouwing voorziet in een podium (achterste klaslokaal) en in zitruimte (uitbouw voor 
gradinen over de huidige koer).

De locatie is historisch waardevol als de plek waar hedendaagse Vlaamse 
theaterberoemdheden hun carrière begonnen (Josse De Pauw met Radeis, Hugo De 
Greef, e.a.).

Dit project zal zich op een passende wijze dienen te verhouden tot een aantal andere 
kwalitatieve projecten met regionale uitstraling in Gaasbeek (Kasteeldomein van 
Gaasbeek, Parkdomein Groenenberg, Regionaal Landschap Zenne Zuun en Zoniën, 
Pajottenland +, privé-concertzaal Baljuwhuis, …). Catering- en parkingfaciliteiten in de 
buurt zullen de werking van het cultureel streekcentrum ondersteunen.
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725Stad Leuven

Volledige studieopdracht voor de restauratie en herbestemming van de als 
monument beschermde hal 9 op de voormalige centrale werkplaatsen te Leuven.

Ligging:   Diestsesteenweg 104, 3010 Leuven.
Budget:   5.200.000 Euro (incl. BTW en erelonen)
Timing:  toewijzen opdracht ontwerpers: voorjaar 2005

toewijzen opdracht werken: afhankelijk van subsidiëring (restauratie 
beschermde monumenten)

Vanaf 1863 was er op een 8 ha groot terrein in de nabijheid van het station van Leuven 
een spoorwegwerkplaats actief. In 1993 heeft de NMBS het terrein verlaten. De stad  
Leuven koopt de terreinen aan en zal ze omvormen  tot een stedelijke woonwijk.

Bij ministeriel besluit van 14 november 1996 werden delen van de voormalige 
werkplaatsen beschermd als monument. Eén van de beschermde gebouwen is 
hal 9. Het betreft een hal met een oppervlakte van ca. 1950 m² die ca. 1920 op de 
werkplaatsen heropgebouwd werd, deels met materiaal van een andere hal uit 1907. 

De studieopdracht omvat enerzijds de restauratie van deze hal en anderzijds de  
herinrichting van de hal voor de nieuwe functie van jeugdcentrum voor de stad Leuven. 
Het jeugdcentrum vervult functies inzake dienstverlening, ontmoeting/opvang en 
vrijetijdsprogrammatie. Concreet betekent dit dat er naast kantoren voor de jeugddienst, 
ook vergaderlokalen, ruimte voor een infopunt, een grotere ontmoetingsruimte, 
opvanglokalen, atelierruimtes en een overdekte speel-/sportruimte nodig zijn. Voor de 
nieuwe functies (exclusief de overdekte speel-/sportruimte) wordt een vloeroppervlakte 
van 1600 à 1800 m² voorzien, gespreid over meerdere bouwlagen.

Hal 9 is een voorbeeld van industriële architectuur. Voor de nieuwe invulling met het 
jeugdcentrum denkt de stad dan ook aan sobere, functionele architectuur die echter 
aantrekkelijk en sfeervol moet zijn voor de jongeren voor wie het gebouw bestemd is.

De studie van de buitenaanleg hoort niet bij de opdracht. Voor het geheel van de 
buitenaanleg en de infrastructuuraanleg op de terreinen van de voormalige Centrale 
Werkplaatsen wordt een apart ontwerpteam aangesteld. 
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726Stad Leuven

Volledige studieopdracht voor de restauratie en herbestemming van het 
als monument beschermde complex bestaande uit de hallen 4 en 5 en de 
tussenliggende gebouwen op de voormalige centrale werkplaatsen te Leuven.

Ligging:   Diestsesteenweg 104, 3010 Leuven.
Budget:   7.000.000 Euro (incl. BTW en erelonen)
Timing:  toewijzen opdracht ontwerpers: voorjaar 2005

toewijzen opdracht werken: afhankelijk van subsidiëring (restauratie 
beschermde monumenten)

Vanaf 1863 was er op een 8 ha groot terrein in de nabijheid van het station van Leuven 
een spoorwegwerkplaats actief. In 1993 heeft de NMBS het terrein verlaten. De stad  
Leuven koopt de terreinen aan en zal ze omvormen  tot een stedelijke woonwijk.

Bij ministeriel besluit van 14 november 1996 werden delen van de voormalige 
werkplaatsen beschermd als monument. Zo werd het complex bestaande uit hal 4, hal 
5 en een aantal tussenliggende gebouwen beschermd. Het complex dateert van 1863 
– 1882 en heeft een oppervlakte van ca. 7.000 m². 

De studieopdracht omvat enerzijds de restauratie van deze gebouwen en anderzijds 
de  herinrichting van de gebouwen voor de nieuwe functies als bibliotheekfiliaal voor 
de deelgemeente Kessel-Lo (ca. 1.300 m²), wijkgezondheidscentrum (ca. 800 m²), 
gemeenschapscentrum (ca. 1.200 m²), horecazaak (ca. 200 m²) en overdekte publieke 
ruimte. Deze gemeenschapsfuncties moeten een impuls geven aan de centrumvorming 
in dit deel van Kessel-Lo.

Het beschermde complex is een voorbeeld van industriële architectuur. Aandachtspunten 
van de stad bij de nieuwe invulling zijn: respect voor de eigenheid van elk der gebouwen,  
sobere en functionele architectuur, flexibiliteit bij de invulling van de nieuw te realiseren 
ruimtes.

De studie van de buitenaanleg hoort niet bij de opdracht. Voor het geheel van de 
buitenaanleg en de infrastructuuraanleg op de terreinen van de voormalige Centrale 
Werkplaatsen wordt een apart ontwerpteam aangesteld. 
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727Stad Leuven

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een inrichtingsplan voor het 
strategisch project Parkveld ter voorbereiding van het ruimtelijk uitvoeringsplan te 
Heverlee.

Ligging:   Diestsesteenweg 104, 3010 Leuven.
Budget:   50 000 Euro voor de uiteindelijke studie / 3500 Euro/bureau voor de 

beperkte studieopdracht
Timing:  januari 2005

In het ruimtelijk structuurplan wordt de site Parkveld geselecteerd als strategisch project. 
Het project omvat zowel de inrichting van een bedrijventerrein , in eerste instantie bestemd 
voor de herlocatie van Leuvense bedrijven en de creatie van een woonbos dat tevens de 
rol als buffer tussen de bedrijvigheid en de woonkern Heverlee opneemt. Het project werd 
opgenomen in het document ‘uitvoering van het structuurplan Leuven’
De behoefte aan herlocatiemogelijkheden voor kleine bedrijven in woongebied is gekend en 
groot. Het structuurplan geeft aan dat het aanbod aan terreinen klein is en zal opgevangen 
worden op het terrein Parkveld. Daarnaast toont het OCMW veel interesse om tot de 
ontwikkeling van het woonbos over te gaan.  Op het gedeelte woongebied dat opgenomen is 
in het woonontwikkelingsgebied werd een aantal jaren geleden reeds een project geblokkeerd 
om een betere ontwikkeling van het geheel mogelijk te maken.
Het projectgebied is bijna volledig gelegen in landbouwgebied op het gewestplan. Er is dus 
een gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan nodig om de herbestemming tot woongebied en 
bedrijventerrein mogelijk te maken. 
Omwille van de complexiteit van het programma - combinatie van bedrijventerrein 
en woonontwikkelingsgebied, waarborgen van de ecologische aspecten van de 
bufferzone en garanderen van een natuurlijke corridorverbinding tussen de verschillende 
openruimtegebieden – is het noodzakelijk om voor het geheel eerst een inrichtingsplan op te 
maken vooraleer tot de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan kan overgegaan worden.. 
In de beperkte studieopdracht moet een antwoord gevonden worden voor volgende 
ontwerpproblemen:
− typologie van het bedrijventerrein zodat de ontwikkeling op een flexibele manier en aan 

hoge dichtheid kan gebeuren;
− typologie van het woonbos, relatie wonen en park met aandacht voor de ecologische 

corridorfunctie van het woonbos;
− de ontsluiting van bedrijventerrein en woonbos.
In de beperkte studieopdracht moet aangegeven worden hoe het ontwerpteam hun 

voorstellen verder zal uitwerken in een inrichtingsplan. 
Het gevraagde uitwerkingsniveau blijft beperkt tot het conceptmatige.
Er zal een team geselecteerd worden dat op dit complex stedenbouwkundig, 
landschappelijk en milieutechnisch vraagstuk een doordacht antwoord kan bieden.
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728Stad Tienen

Volledige studieopdracht voor de herinrichting van de Grote Markt te Tienen.

Ligging:   Grote Markt, Tienen
Budget:   nog niet bekend
Timing:  nog niet bekend

Het Grote Markt-plein in Tienen, middelpunt van de stad, heeft een aantal 
hoogwaardige intrinsieke kwaliteiten.
In Oppervlakte is het een van de grootste marktpleinen van het land. De 
uitgestrektheid van het plein laat uiteraard de verweving van een groot aantal functies 
toe. Momenteel verenigt de Grote Markt het culturele en recreatieve aspect, de 
horeca, de handel, het wonen, het werken en een aanbod aan parkeergelegenheden.
Ondanks de eerder sobere inrichting van de parkeergelegenheid aan de zijde van ‘het 
Suikermuseum’ en het ceremoniële gedeelte (eenvoudige fontein), is de Grote Markt 
een historisch waardevolle locatie. Het plein wordt beheerst door de monumentale 
O.L.Vrouw Kerk, gebouwd in Brabantse Hooggotiek en daterend uit de 14de – 15de 
eeuw. Deze kerk wordt omringd door enkele waardevolle geklasseerde gebouwen, 
waaronder het stadhuis.
Centraal gelegen in de stad, vormt de Grote Markt de verbinding tussen de 
Leuvensestraat en de Nieuwstraat-Hennenmarkt, de twee voornaamste Tiense 
winkelstraten. Deze handelsstraten worden, met het oog op de concrete 
verwezenlijking van de city- en regiomarketingstrategie van de Stad Tienen, in de loop 
van dit jaar heraangelegd.
Vanzelfsprekend dient het marktplein in het licht van de concrete uitvoering van deze 
strategie geherwaardeerd te worden, rekening houdend met de stedelijke noden. Het 
plein dient een aantal bestaande mogelijkheden op het recreatieve en culturele vlakte 
behouden. De organisatie van culturele en sociale evenementen zoals de wekelijkse 
dinsdag en vrijdagmarkt, de kermis, het festival Suikerrock en de wekelijkse activiteit 
“Tienen Plezier” tijdens de zomermaanden.
Bijkomend dient de vernieuwing van het plein zo te gebeuren dat zij beantwoordt aan 
het stedelijk mobiliteitsplan, de omgeving met haar specifieke functies en het streven 
naar de optimalisatie van de woon-, werk- en leefomgeving. Spontaan zullen op die 
manier nieuwe centrumfuncties en menselijke activiteiten worden gegenereerd.
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729Gemeente Wemmel

Volledige studieopdracht voor de bouw/uitbreiding van de gemeentelijke 
bibliotheek.

Ligging:   J. De Ridderlaan 49, 1780 Wemmel
Budget:   nog niet bekend
Timing:  nog niet bekend

De openbare bibliotheek heeft een grondoppervlakte van ongeveer 400 m².
Het gemeentebestuur wenst een uitbreiding van de beschikbare oppervlakte van 
minstens 800m² tot maximum 1000m².
De ontwerper mag uitgaan van een uitbreiding van het bestaand geheel, een volledige 
nieuwbouw op dezelfde site of een combinatie van beiden. Dit alles moet op een 
verantwoorde manier geïntegreerd worden in de bestaande en te behouden gebouwen 
(residentie derde leeftijd,gemeentelijke kinderkribbe en kerkgebouw Sint-Engelbertus).

Het project moet aangepast zijn aan de noden van een hedendaagse bibliotheek.
De moderne bibliotheek functioneert als ontmoetingsplaats, cultureel/literair centrum, 
informatiebemiddelaar en biedt de burger de mogelijkheid tot educatieve vorming.

De stijl moet degelijk, sober, maar vooral aantrekkelijk zijn. 
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730VZW Home Vijvens

Volledige studieopdracht voor de bouw van 93 woongelegenheden voor een rust- 
en verzorgingstehuis samen met een visie op de hele campus.

Ligging:   Kloosterstraat 18, 9750 Huise-Zingem
Budget:   Binnen de VIPA reglementeringen
Timing:  Toewijzing aan de ontwerpers : december 2004
  Einde bouwwerken 1e fase : begin 2006

De vzw Home Vijvens wil aan de bewoners van de lokale gemeenschap (Huise-Zingem) 
die door ouder worden zorgen behoeven, gepaste gediversifieerde woonvormen 
aanbieden met de voor hen noodzakelijke zorg. Het bouwterrein ligt in een cultureel  
landschappelijk waardevol gebied.
Het betreft 93 woongelegenheden, genormaliseerd wonen voor demente personen, 
inleunflats, kortverblijf, comfortwoningen en woongelegenheden voor zware 
zorgbehoevende personen.
(Het zorgstrategisch plan is goedgekeurd ?)
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731Ziekenhuis Oost-Limburg

Volledige studieopdracht voor het gefaseerd bouwen van een parkeergebouw voor 
1100 wagens met een uitbreiding voor 500 wagens en het opstellen van een visie 
op de zorgcampus.

Ligging:   Campus St.-Jan, Schiepse Bos 6, 3600 Genk
Budget:   nog niet bekend
Timing:  Toewijzing aan de ontwerpers : december 2004
  Einde bouwwerken 1e fase : begin 2006

Het ziekenhuis Oost- Limburg, een autonome verzorgingsinstelling met 822 bedden, 
heeft een goedgekeurd zorgstrategisch plan in volle uitvoer. Rond de campus St.  Jan 
wordt een zorgcampus uitgebouwd. Behalve voldoende parkeergelegenheid wensen 
we op de zorgcampus op termijn nog volgende faciliteiten aan te bieden: een modern 
sportcomplex, een kleine superette, overnachtingsfaciliteiten, gedelocaliseerde 
geestelijke gezondheidszorg en een kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang.

Voor het parkeergebouw wordt een capaciteit voorzien van 750 wagens in een 
eerste fase, in een tweede fase een uitbreiding voor 350 wagens en op lange termijn 
een uitbreiding met 500 wagens. Het gebouw moet sober, duurzaam, esthetisch en 
functioneel zijn. Het ontwerp moet zich integreren in de omgeving en aansluiten bij het 
bestaande masterplan.

Tussen de verschillende gebouwen dient een plein te ontstaan met een grote 
belevingswaarde voor de verschillende gebruikers, een plein dat aangenaam en 
gebruiksvriendelijk is op verschillende tijdstippen. Er wordt tegelijk belang gehecht aan 
de functionele aspecten zoals goede toegankelijkheid en loopafstand … en dit in een 
strakke budgettaire context.

Een kunstopdracht kan in dit kader de relatie tussen de verschillende gebouwen en de 
groene omgeving van de site thematiseren en versterken.
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732Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Volledige studieopdracht voor geluidswerende maatregelen aan de A12 te Meise

Ligging:   A12, thv Meise
Budget:   750.000 Euro (excl. BTW en erelonen)
Timing:    nog niet bekend

Omwille van de geluidsoverlast dat het verkeer op de A12 ter hoogte van Meise genereerd is het 
noodzakelijk dat er  geluidsschermen worden geplaatst tussen de autoweg en de nabijgelegen 
bebouwing.
 Dit project omvat de vormgeving van de geluidsschermen. De opdrachtgever levert de 
dimensionering van de schermen aan samen met enkele technische voorschriften, dewelke het 
resultaat zijn van verschillende studies met betrekking tot stabiliteit en geluidsnormen. Er wordt 
van de ontwerper een creatieve visie gevraagd op de nieuwe schermen en een voorstel waarbij 
functionaliteit, identiteit en inpasbaarheid centraal staan.
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733Vlaamse Gemeenschap,
Afdeling Gebouwen

Volledige studieopdracht voor de uitbreiding en aanpassing (fase 4) van het 
Vlaams Administratief Centrum

Ligging : Copernicuslaan 1, 2018 Antwerpen
Budget:  nog niet bekend
Timing: nog niet bekend

In Antwerpen bestaat een V.A.C. dat in het verleden gerealiseerd werd in 3 fasen. De diensten 
die gevestigd zijn in het gebouw kampen allen met plaatsgebrek. Het gebouw is tevens 
ontoereikend om bijkomende de diensten te huisvesten. Bovendien is de parking ontoereikend 
en is er geen plaats voor actuele noden zoals kinderopvang, telewerking, vergaderzalen, 
auditoria,…

Sinds het V.A.C.-Antwerpen werd voor Hasselt (Limburg) en Leuven (Vlaams-Brabant) gekozen 
voor een geheel nieuwe en eigen aanpak. De Vlaamse overheid wil zich met deze gebouwen 
bewust manifesteren als goed bouwheer voor wie architectuur een daad van cultureel belang 
vormt. 
De Vlaamse overheid kan aanjager zijn voor de ontwikkeling en herwaardering van dit stadsdeel 
(stationsopmgeving) en dit op de meest voorbeeldige manier doen.
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734Vlaamse Gemeenschap,
Afdeling Gebouwen

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een Vlaams Administratief 
Centrum

Ligging : Gent
Budget:  nog niet bekend
Timing: nog niet bekend

Sinds de bouw  van het Vlaams Administratief Centrum in Antwerpen, nu een 15 jaar geleden, 
werd voor Hasselt (Limburg) en Leuven (Vlaams)Brabant) gekozen voor een geheel nieuwe  en 
eigen aanpak. 

De Vlaamse overheid wil zich met de niewe realisaties bewust manifesteren als goed bouwheer 
voor wie architecturale kwaliteit telt. 

De Vlaamse overheid wil deze aanpak verder volgen bij de realistatie van haar vestigingen 
in Oost en West-Vlaanderen. Dit project wil ook een aanjager zijn voor de realisatie van het 
stedenbouwkundig ontwerp van Xavier De Geyter voor de stationsomgeving.
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735Vlaamse Gemeenschap,
Afdeling Gebouwen

Volledige studieopdracht voor de restauratievan het gebouw voor het Loodswezen 
te Antwerpen

Ligging : Antwerpen
Budget:  nog niet bekend
Timing: nog niet bekend
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736Vlaamse Regering

Volledige studieopdracht voor de bouw van een museum over de Holocaust te 
Mechelen

Ligging : Mechelen
Budget:  nog niet bekend
Timing: nog niet bekend

De Vlaamse regering wenst op deze betekenisvolle plek tegenover de Dossinkazerne in 
Mechelen een museum op te richten ter herdenking van de Holocaust. Het museum zal niet 
alleen de bestaande collectie van het huidig museum herbergen, maar wil ook de relatie 
aantonen met de mechanismen van rassenhaat en onverdraagzaamheid in onze huidige 
maatschappij.
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737Stad Antwerpen

Volledige studieopdracht voor de nieuwe aanleg van het Dageraadplein te 
Antwerpen.

Ligging:   Dageraadplein te Antwerpen
Budget:   764.462 Euro (excl. BTW en erelonen)
Timing:   Toewijzing van de opdracht aan de ontwerpers: voorjaar 2005
  Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerders: december 2004
  Einde werken: einde 2005
 
Door de vele functies kunnen conflictsituaties ontstaan tussen de verschillende gebruikers van de 
Dageraadplaats.

Nieuwe bestrating voor de Dageraadplaats, met de noodzakelijke werkzaamheden aan het 
bomenbestand, biedt de opportuniteit om het hele plein in aankleding, gebruik en beeld te 
herbekijken.  De markt, de sport en het spel, de activiteiten, de feestelijkheden en de horeca 
(terrassen) verdienen een vernieuwde aandacht.

De strategische ligging is een unieke kans om van deze ruimte een binnenstedelijk plein te 
maken met functioneel gebruik op verschillende tijdstippen.  De algemene doelstelling is het 
verhogen van de leefbaarheid van het plein en het versterken van de beleefbaarheid van de 
buurt.
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738Stadsbestuur Mortsel

Volledige studieopdracht voor vier fiets- en voetgangersbruggen op de oude 
spoorwegberm langsheen de R11

Ligging:   Mortsel
Budget:   865.000 Euro (incl. BTW en erelonen)
Timing:    toewijzing opdracht aan de ontwerpers: 12/2003
  toewijzing opdracht aan de uitvoerders: nog te bepalen
 

Mortsel wordt doorsneden door een oude spoorwegberm die een verbinding vormt (van 
noordoost naar zuidwest) tussen de terreinen van de luchthaven Antwerpen (nabestemming 
parkgebied op het gewestplan), het landbouwgebied Gasthuishoeven (groene vinger tussen 
buitengebied en stedelijk gebied), het fort 4 (parkgebied in eigendom van de stad Mortsel), fort 5 
te Edegem (parkgebied in eigendom van de gemeente Edegem) en het toegangscomplex van de 
E19 te Wilrijk. De spoorwegberm is een refugium voor tal van plant- en, diersoorten die anders 
geen kans krijgen in een stedelijke omgeving.

In samenwerking met de Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaamse gewest, het 
provinciebestuur van Antwerpen en het stadsbestuur van Antwerpen (District Wilrijk), wenst 
het stadsbestuur van Mortsel hier een echte ‘groene wandel- en fietsberm’ aan te leggen, naar 
analogie van het bermproject tussen Woluwe en Watermaal Bosvoorde.

In de vorige eeuw zijn diverse spoorwegbruggen verdwenen, dit zijn nu de ontbrekende schakels 
van het project. De wandel- en fietsroute zal pas effectief functioneren als deze verbindingen 
hersteld zijn.

Vier bruggen situeren zich op het grondgebied van Mortsel. Een vijfde brug bevindt zich op de 
grens tussen Mortsel en Wilrijk (Antwerpen) en kan later aan het project toegevoegd worden.

Eén van de te ontwerpen bruggen kruist de Antwerpsestraat, één van de belangrijkste 
invalswegen van Mortsel. Deze brug zal zeer beeldbepalend zijn, zij kan een ruimtelijk merkteken 
zijn aan de overgang tussen twee wijken, Luithagen en Mortsel - Oude God.
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739Gemeente Zwijndrecht

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan met als doel 
de inrichting van de Oeverstrook en het recreatiegebied “De Wallen” in de 
deelgemeente Burcht.

Ligging: Enerzijds tussen de Schelde en de Kerkstraat, anderzijds tussen de 
Schelde en de Heirbaan. 

Budget: Nog niet bekend
Timing: Toewijzing opdracht aan de ontwerpers: februari 2004
  Indienen projecten: juni 2004

De gemeente Zwijndrecht heeft ter hoogte van de Scheldeoever reeds grote 
inspanningen gedaan om een oude industriële site om te vormen tot woon- en 
recreatiegebied. In het kader van de afwerking van het woongebied aan de westelijke 
grens van Burcht, wenst de gemeente een masterplan te laten opstellen. Op basis 
daarvan kan het projectgebied verder worden ingevuld.

De opdracht omvat enerzijds het opmaken van voorstellen voor de afwerking van 
de bestaande bebouwde kom. Daarbij wordt verwacht dat tussen de Kerkstraat en 
de Scheldeoever een woongroep wordt ingeplant die de dorpskom vervolledigt. De 
vormgeving van de woongroep kan afwijken van deze van de omgeving, om het 
specifieke (industriële) verleden van de oeverstrook te benadrukken. De gemeente 
verwacht tevens dat het planningsproces leidt tot de opwaardering van het openbaar 
domein in functie van de bestaande bewoners, met grote aandacht voor verbindingen 
tussen de dorpskom en de Schelde.

Anderzijds dient  een oplossing te worden geformuleerd voor de afwerking van de 
bebouwing van de Heirbaan ( ter hoogte van de Kampstraat ) in combinatie met de 
herziening van de inkom van het recreatiegebied “De Wallen”.

Voor het recreatiegebied zelf moet de bestaande infrastructuur deels herzien en deels 
uitgebreid worden. In grote lijnen wordt verwacht dat de georganiseerde actieve recreatie 
zich zal groeperen in het noordelijke deel van het gebied, terwijl de niet-georganiseerde 
recreatie zich langsheen de boorden van de Schelde zal situeren.
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740Gemeente Zwijndrecht

Volledige studieopdracht voor de bouw van een woningencomplex op basis 
van een masterplan, gekaderd in de ontwikkeling van de Oeverstrook in de 
deelgemeente Burcht.

Ligging: Tussen de Schelde en de Kerkstraat
Budget: De bouwkost is afhankelijk van de invulling van de site zoals bepaald in  

het voorafgaandelijk op te stellen masterplan 
Timing: Toewijzing opdacht aan de ontwerpers: september 2004
  Indienen projecten: februari 2005

De gemeente Zwijndrecht heeft aan de Scheldeoever reeds grote inspanningen gedaan om een 
oude industriële site om te vormen tot woon- en recreatiegebied. In het kader van de afwerking 
van het woongebied aan de westelijke grens van Burcht zal de gemeente een masterplan 
laten opmaken. Op basis daarvan kan het projectgebied verder worden ingevuld. Binnen de 
projectsite zijn er meerdere grondeigenaars maar het is niet de bedoeling dat ieder zijn gebied op 
eigen houtje commercialiseert. De gemeente wil tot een geïntegreerde aanpak komen, waarbij 
harmonie en een éénvormige beeldvorming belangrijke uitgangspunten zijn. 

Dit wil evenwel niet zeggen dat het voorkomen en de volumewerking van de bestaande 
bebouwing tot maatstaf wordt verheven. Voor de nieuwe bebouwing dient een eigen vormentaal 
te worden ontwikkeld, gezien de grootte en de specifieke inplanting van het project. Daarbij is 
het belangrijk dat niet alleen de relatie met de Schelde sterk uitgewerkt wordt, maar dat ook 
de achterzijde van de gebouwen op een kwalitatieve wijze wordt aangepakt. Het complex 
zal voornamelijk bestaan uit woongelegenheden, waarbij bepaalde commerciële functies in 
beperkte mate niet uitgesloten zijn ( bv. horeca ). Men moet streven naar een gezonde mix van 
verschillende woningtypes. Tevens dient men de nodige -al dan niet overdekte- parkeerruimte te 
voorzien.

Het geheel moet resulteren in een eigenzinnige afwerking van de bebouwde kern van de 
deelgemeente Burcht die voldoet aan hoge kwaliteitsverwachtingen en tevens een referentiepunt 

wordt voor “waterfront”-ontwikkelingen langsheen de Schelde. 
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741Gemeente Kuurne

Volledige studieopdracht voor verbouwings-  en herschikkingswerken, 
gevelrenovatie en technieken van het gemeentehuis van Kuurne.

Ligging:   Marktplein 9
Budget:   Vermoedelijk 1.000.000 Euro (incl. BTW en erelonen)
Timing:    Toewijzing van de opdracht aan de ontwerpers: 2004
  Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerders: 2005
  Voorziene beëindiging van de werken: fasering
 
Het gemeentehuis, dat sinds 1975 in gebruik is als nieuwbouw, grenst  aan het Marktplein. 
Dit Marktplein maakt samen met  een aantal centrumstraten deel uit van de eerste fase 
van centrumrenovatie. Onmiddellijk aanpalend heeft de gemeente twee oudere gebouwen 
in eigendom, waarin de wereldwinkel en een jeugdhuis gehuisvest zijn. Achteraan grenst 
het gemeentehuis aan een verlaten handelspand dat eigendom is van de plaatselijke 
bouwmaatschappij met de bedoelling er een woonproject te realiseren. Het belangrijkste item 
dat aan de basis van de studieopdracht ligt is de herschikking van de burelen in een passend 
werkkader met daarbij bijzondere aandacht voor onthaal. De brandveiligheid staat ondermeer in  
functie van de maximale bezetting van de raadzaal. Deze raadzaal alsook de trouwzaal worden 
op de huidige plaats binnen het concept geïntegreerd. De renovatie duidt op de technieken, de 
elektriciteit, de klimatisatie, de stookplaats, het buitenschrijnwerk en de gevelbehandeling.

De herinrichting van het interieur moet duurzaam, onderhoudsvriendelijk en flexibel zijn voor 
eventuele wijzigingen. Naar de toekomst toe wordt er ook een visie op een vergroting van de 
bureeloppervlakte gevraagd, dit met het oog op een mogelijke uitbreiding van het takenpakket 
van het gemeentebestuur.
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742Stad Ronse

Volledige opdracht voor een planeconomische, stedenbouwkundige en 
bodemsaneringstudie voor de voormalige textielfabriek “De Nieuwe Leie” te 
Ronse.

Ligging:   Gebied van 4 ha tussen Wolvestraat en Beekstraat te Ronse
Budget:   Nog te bepalen
Timing:    Toewijzing van de opdracht aan de ontwerpers: 2004
 
Het bestuur van de stad Ronse schrijft een studieopdracht uit voor de herbestemming 
van de voormalige textielfabriek ‘De Nieuwe Leie’. Het complex werd gebouwd in het 
begin van de 20ste eeuw. Van de 4 ha is ongeveer de helft bebouwd. De immense 
productieruimten maken het grootste deel uit van de gebouwen. ze bestaan uit een 
ijzeren geraamte met sheddaken. 

Dit complex heeft een unieke ligging op 500 meter van de Grote Markt: ten noorden 
grenst deze site aan de heuvelrug van de Vlaamse Ardennen, van de Kluisberg tot de 
Koppenberg, en ten zuiden aan het historisch centrum van de stad.
Op amper 500m in zuidoostelijke richting ligt De Kloef, een open en onontgonnen gebied 
van 11 ha. Hier wordt momenteel een stedenbouwkundige studie uitgevoerd in het kader 
van de Vlaamse stadsvernieuwingsprojecten.

Het is de ambitie van het bestuur om aan deze site een culturele en/of recreatieve 
herbestemming te geven met een bovenlokale uitstraling. 

De studie is opgedeeld in drie delen: 
− een planeconomische studie met een kosten - batenraming van de gekozen 

herbestemming; 
− een stedenbouwkundige studie van de site op zich en in relatie tot de omgeving;
− een studie omtrent de te verwachten bodemsanering in functie van de 

herbestemming.
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743Gemeentebestuur Maldegem

Volledige  studieopdracht voor de renovatie van het gemeentehuis

Ligging:   Markt 7, 9990 Maldegem
Budget:   3.500.000 (incl. BTW en erelonen)
Timing:    nog niet bekend

Maldegem is een gemeente langs de verbindingswegen Gent-Eeklo-Brugge en Aalter-Knokke.

In het gemeentehuis is slechts een deel van de administratieve diensten gevestigd en dit op een 
weinig functionele manier. Door plaatsgebrek zijn de overige diensten elders gelokaliseerd.

Het gebouw dateert uit 1909 en is opgenomen op de wachtlijst van Monumenten en 
Landschappen. Zo komt het  misschien in aanmerking als beschermd monument. In de loop van 
de jaren – door het evolueren van de gemeentediensten – werden intern kleine verbouwingen 
uitgevoerd.

Het project beoogt het optimaliseren van de nuttige werkoppervlakten en het centraliseren 
van een groter aantal gemeentelijke administraties. Een uitbreiding van het gebouw is niet 
uitgesloten.

Ook moet aandacht worden besteed aan:
. toegankelijkheid en klantvriendelijkheid
. herstellingen, technische installaties en stabiliteit: o.m. het inrichten van de zolderruimte, het 
plaatsen van een lift, het vernieuwen van de ramen, …van het gemeentebestuur.
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