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OO2901
TURNHOUT - Algemeen Ziekenhuis Turnhout VZW
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en technisch
financieel plan en de eventuele gefaseerde supervisie en gefaseerde realisatie van de
eenheidscampus op vestigingsplaats Sint-Jozef in Turnhout.

Op 1 september 2009 ontstond AZ Turnhout vzw door de fusie
van de Turnhoutse ziekenhuizen (AZ Sint-Jozef en het Sint-Elisabethziekenhuis). AZ Turnhout vzw heeft als maatschappelijke
opdracht een uitstekend algemeen en regionaal ziekenhuis te zijn
voor de Kempen. Het huisvest 1.800 medewerkers, 180 artsen en
650 erkende bedden en is gevestigd op twee campussen, campus
Sint-Jozef en campus Sint-Elisabeth.
In 2012 werd door de Raad van Bestuur van AZ Turnhout vzw de
principiële beslissing genomen om alle ziekenhuisactiviteiten
samen te brengen op campus Sint-Jozef. Deze beslissing werd
gebaseerd op een uitgebreide studie die aantoonde dat AZ
Turnhout op termijn met één campus het best gewapend is om
haar lange termijn doelstellingen te bereiken. Op 19 juni 2014
werd het zorgstrategisch plan goedgekeurd door de Vlaamse
Overheid voor de realisatie van een eenheidscampus op de vestigingsplaats Sint-Jozef.
Doorslaggevend in deze keuze is het feit dat op campus Sint-Jozef
meer ruimte tot uitbreiding / groeimogelijkheden zijn op lange
termijn. Deze flexibiliteit is nodig om de maatschappelijke
opdracht te kunnen blijven vervullen binnen het snel evoluerende
ziekenhuislandschap en om een rol te kunnen opnemen binnen
het toekomstige netwerk van kempische ziekenhuizen. De nieuwe
campus zal 592 bedden voor klassieke hospitalisatie omvatten
aangevuld met 121 plaatsen voor daghospitalisatie (inclusief
6 plaatsen voor geriatrie). Voor de uitbouw van de eenheids-

OPDRACHTGEVER
AZ Turnhout vzw

LIGGING
Steenweg op Merksplas 44 te 2300 Turnhout.

BUDGET
€ 150.000.000 incl. btw, incl. studiekosten

TIMING
Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): eind 2015
Oplevering technisch financieel plan : eind 2016

HONORARIUM
Honorarium masterplan en opmaak Technisch Financieel Plan: min 1% max 2% van de geraamde investeringskost
Honorarium supervisie: op afroep tegen een in de offerte opgeven uurprijs
Honorarium uitvoering: Globale ereloonvork : min 6% - max 8% op basis
van de geraamde investeringskost, inclusief architectuur, stabiliteit en
technieken en omgevingsaanleg.

VERGOEDING
€ 20.000 (excl. btw) per kandidaat
5 kandidaten
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campus werd gekozen voor een combinatie van nieuwbouw,
vernieuwbouw en renovatie van de huidige infrastructuur.
Belangrijke aandachtspunten voor dit project zijn ondermeer
de relatie van de ziekenhuissite met het omliggende landschap,
de ontsluiting intra- en extra muros, de flexibiliteit van de
infrastructuur op langere termijn en de functionaliteit van het
geheel. Dit voor zowel medewerkers, die hun taken in optimale
en aangename omstandigheden moeten kunnen uitvoeren,
als voor de patiënten/bezoekerstromen, die zoveel als mogelijk
gescheiden verlopen, waar dit wenselijk is.
Het ziekenhuis vervult een publieke functie en moet deze ambitie
uitstralen naar bezoekers, patiënten, personeel,…. Het gebouw
en de inrichting van de open ruimte dient vertrouwen uit te
stralen. Het geheel dient een vertaling te zijn van ‘de patiënt staat
centraal’, met de nadruk op ‘customer intimacy’.
De opdrachtgever vindt het belangrijk dat binnen het ontwerpteam
ook de knowhow aanwezig is over de elementen die kenmerkend
zijn voor een ziekenhuis in Vlaanderen, bijvoorbeeld op het vlak
van erkenningsnormen en aanbevelingen, de subsidieprocedures
en -voorwaarden, de technische uitrusting specifiek voor ziekenhuizen, de programmatorische complexiteit binnen de ziekenhuisbouw, etc...
Uiteraard is de bouwkost belangrijk, maar minstens even
belangrijk zijn de exploitatiekosten (technische kosten, onderhouds- en schoonmaakkosten, logistieke kosten, energiekosten,
…).
Gezien de geplande hervorming in de zorgsector is het nog niet
duidelijk hoe de realisatie van het project zal verlopen. De realisatie van het project gebeurt daarom via een opdracht in gedeelten
(artikel 37, § 1 Wet Overheidsopdrachten 15 juni 2006). De
opdrachtgever heeft de mogelijkheid om met deze opdracht zowel
de opmaak van het masterplan als de geheel dan wel gedeeltelijke
concrete realisatie toe te kennen aan éénzelfde ontwerper zonder
dat hij, na de opmaak van het masterplan, effectief verplicht zou
zijn tot de (gehele of gedeeltelijke) concrete realisatie van dit
plan. De vaste gedeelten van deze opdracht zijn de opmaak van
het masterplan en het technisch financieel plan. De gefaseerde
supervisie en effectieve realisatie van het masterplan behoren tot
de voorwaardelijke gedeelten van deze opdracht. De uitvoering
van elke fase van de voorwaardelijke gedeelten is afhankelijk van
een afzonderlijke beslissing van de opdrachtgever. De opdrachtgever is enkel gebonden door het vaste gedeelte van de opdracht.
Hij kan de opdracht ten allen tijde stopzetten en/of de voorwaardelijke gedeelten van de opdracht geheel dan wel gedeeltelijk
aan derden gunnen zonder dat hiervoor enige schadevergoeding
verschuldigd is.
De ontwerper behoudt de intellectuele eigendom van alle studies
en documenten die hij in het kader van dit contract aan de
opdrachtgever aflevert. De opdrachtgever verwerft de materiële
eigendom (de vermogensrechten) en de gebruiksrechten ervan.
Hij mag deze studies en documenten aanwenden voor het doel
waarvoor ze zijn bestemd. Hij mag ze tentoonstellen (inclusief de
maquettes) en er artikelen over publiceren, mits hij de identiteit
vermeldt van de auteur. Hij mag de studies laten verwerken door
(een) andere ontwerper(s) en hij mag de studies afbeelden via
welke drager of op welke wijze dan ook.
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OO2902
GENK - Stationsomgeving
De volledige studieopdracht voor het inrichtingsplan (vast gedeelte) en de
uitvoeringsopdrachten en/of de supervisie (voorwaardelijk gedeelte) voor de
strategische site Europalaan met focus op de stationsomgeving te Genk

Genk is een atypische Vlaamse stad, waarin een heel eigen
geschiedenis leidde tot een ongewone ruimtelijke structuur en
een sociaal gedifferentieerd weefsel. Een stad die leeft van diversiteit, maar zich daarbij geconfronteerd ziet met de complexiteit
van een polycentrische stadsstructuur met zeer heterogene
kernen en uiteenlopende vormen van connectiviteit.
De afgelopen jaren heeft Genk ingezet op de ontwikkeling van
verschillende strategische stadsprojecten om haar stedelijk
weefsel te versterken: het stadscentrum, C-Mine, het THOR-park,
Kattevennen,….
Als ontwikkelingsmodel kiest Genk voor de ‘rasterstad’ waarin de
polycentrische ontwikkeling een uitgangspunt en een troef zijn.
Een lezing van de stad beklemtoont echter een huidige gebrekkige
relatie tussen deze excentrische kernen onderling en het huidige
stadscentrum. De ontwikkeling van de stationsomgeving speelt
een cruciale rol in de verbinding tussen het centrum en de kernen
en in de stadsontwikkeling in het algemeen. In de studie moet
de connectiviteit tussen omliggende projectzones onderzocht
worden, meer concreet: de verbinding met C-mine (wordt gedeeltelijk reeds onderzocht in de Open Oproep E.Coppéelaan), de
verbinding met Kattevennen, de verbinding met andere strategische sites THOR, ZOL, Sportcampus,…

OPDRACHTGEVER
Stadsbestuur Genk

LIGGING
Europalaan met focus op de stationsomgeving

BUDGET
Wordt bepaald ifv het inrichtingsplan

TIMING
Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): najaar 2015

HONORARIUM
VAST GEDEELTE : max. €160.000 excl BTW voor opmaak inrichtingsstudie
VOORWAARDELIJK GEDEELTE : Ereloonvork min 6% en max 8% op
geraamde kostprijs uitvoering infrastructuur en publieke ruimte /
supervisie : uurprijs opgegeven in offerte.

VERGOEDING
€ 10.000 (excl. btw) per kandidaat
4 kandidaten
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Genk staat momenteel voor een heroriëntatie van economische
activiteiten met nieuwe stedelijke dynamieken tot gevolg. De
ruimtelijke vertaling is vandaag nog onvoorspelbaar, maar des
te belangrijker is het een duidelijk kader te bepalen waarbinnen
deze dynamieken in de toekomst kunnen plaatsvinden.
Een duurzaam mobiliteitsmodel, dat de specifieke ruimtelijke
opbouw van onze stad ondersteunt en de connectiviteit tussen
mensen en stadsdelen versterkt, is cruciaal. De stationsomgeving
moet het toonbeeld worden van nieuwe groene mobiliteit en een
centrale rol vervullen in dit model. De stationsomgeving moet een
katalysator zijn voor het lanceren van vernieuwende en innovatieve mobiliteitsprojecten.
Een belangrijke hefboom in dit nieuwe, duurzame mobiliteitsmodel is de komst van sneltramlijn 2 in het kader van het Spartacusproject. De tram moet een duidelijk zichtbare plaats krijgen in
het straatbeeld van de Europalaan. De ontsluiting van het station
moet herdacht worden vanuit het oogpunt van een duurzame en
slimme stad. Een goede bereikbaarheid voor alle vervoersmodi is
belangrijk, maar ook het verhaal van veiligheid in al zijn facetten
is onontbeerlijk. Naast een heldere visie over de ontwikkelingsmogelijkheden van de directe omgeving van het station (met het
stationsplein, de invulling en/of transformatie van een aantal
strategische sites,…) is ook het onderzoek naar de zowel ruimtelijke als functionele verbinding tussen de stationsomgeving en
het stadscentrum essentieel. Een ondertunnelingsscenario voor
de Europalaan behoort onder meer in die context eveneens tot de
onderzoeksopdracht.
Een andere troef van Genk die in het rasterstad-verhaal naar
boven komt, is de verweving tussen het landschap en het
bebouwd weefsel. De studie moet een kader bieden voor een
verdere ontwikkeling van de eerder smalle, maar langgerekte
stadsstrip binnen de invloedssfeer van de Europalaan (en
in relatie tot onder meer het ruimere centrumgebied). Genk
heeft zich in het verleden ontwikkeld in het valleigebied van de
Dorpsbeek, waardoor het landschap zowel ten noorden alsook ten
zuiden door een heuvelrug wordt gekenmerkt. In de studie dient
onderzocht te worden hoe een versterking van deze stadsstrip in
noord zuid richting binnen de invloedssfeer van de Europalaan
aan de orde is en op welke manier of met welk programma dit
best ingevuld wordt. Er moet onderzocht worden welke functies
en programmapunten vernieuwend en aanvullend zijn op het
aanbod in Genk. Welke functies kunnen de stedelijkheid en de
beleving in ons centrum versterken? Welke functies kunnen hier
ruimtelijk ingepast worden?
Van west naar oost moeten volgende ontwikkelingsmogelijkheden zeker meegenomen worden in het onderzoek voor de
strategische site Europalaan: zone Xentro – zone slachthuissite,
stationsomgeving – Welzijnscampus – omgeving Molenvijver.
Het resultaat van de studie is een geïntegreerd voorstel voor een
verdere ontwikkeling van de strategische site Europalaan/stationsomgeving. Het moet bovendien een sterke verbeeldingskracht
hebben en gefaseerd kunnen worden uitgevoerd door publieke en
private partners.

OO2902 - Genk
Stationsomgeving / Stad genk
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De focus in het project ligt op de ruime stationsomgeving, met
name het gebied tussen de Winterslagstraat en de Westerring,
maar is niet los te denken van de volledige stadsstrip. Het
studiegebied wordt aldus gevormd door de Europalaan tussen de
Vennestraat en de Oosterring. In noordelijke en zuidelijke zin is er
geen strikte afbakening, de verdikking van het centrum binnen de
invloedssfeer van de Europalaan is een aandachtspunt.
De luchtfoto situeert het project ruimtelijk. Het studiegebied
bestaat daarbij uit de Europalaan en zijn omgeving. Een zwaartepunt binnen deze zone wordt gevormd door de stationsomgeving.
De inrichtingsstudie legt de krijtlijnen vast voor toekomstige
uitvoeringsprojecten op vlak van architectuur, inrichting van de
publieke ruimte en infrastructuur voor de Europalaan en de stationsomgeving van Genk. Het eindresultaat is een wervend beeld
en een globaal ontwikkelingsperspectief , inclusief de nodige
richtlijnen om de globale visie ruimtelijk te concretiseren. Op
deze manier vormt het masterplan een operationeel toetsingskader voor toekomstige projecten.
Kwesties die in de studie van het inrichtingsplan aan bod kunnen
komen zijn: de positie, dimensionering en beeldkwaliteit van de
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infrastructuur, randvoorwaarden voor de verdere uitbouw van de
Europalaan en de stationsomgeving (bouwvolumes, mobiliteitsconcept,…), de herinrichting van het publiek domein, maatregelen voor de ontwikkeling en versterking van de ruimtelijke
kwaliteit,...
De inrichtingsstudie is de basis voor een vervolgproces dat zich
vanaf de inrichtingsstudie al snel op afzonderlijke deelprojecten
zal toespitsen. De inrichtingsstudie definieert de deelprojecten en
stelt een strategie voor waardoor de opdrachtgever onmiddellijk
van start kan gaan met de realisatie van de deelprojecten. De
opmaak van het inrichtingsplan is het vast gedeelte van deze
opdracht. De uitvoeringsstudie van een eerste fase van deelprojecten is een voorwaardelijk deel van de opdracht. Het budget
voor de voorwaardelijke delen wordt bepaald door de uitgangspunten in de inrichtingsstudie, het ereloon voor uitvoeringsopdrachten maakt deel uit van de offerte. De opdrachtgever kan de
masterplanner eveneens aanstellen als een supervisor tijdens
de planfase en de uitvoeringsfase van de deelprojecten die door
derden uitgevoerd worden. Als supervisor is het zijn taak om de
krachtlijnen en de samenhang van de inrichtingsstudie tijdens de
uitvoering te bewaken. Deze opdracht kan beschouwd worden als
een adviesopdracht en behoort eveneens tot het voorwaardelijk
gedeelte van de studieopdracht.

OO2902 - Genk
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OO2903
GENK - Stiemerbeekvallei
De volledige studieopdracht voor het inrichtingsplan (vast gedeelte) en de
uitvoeringsopdrachten en/of de supervisie (voorwaardelijk gedeelte) voor het Groen
Blauw Stadspark Stiemerbeekvallei te Genk

Stad Genk wil uitgroeien tot een rasterstad, waarin strategische
sites als raders de ontwikkelingsdynamiek bepalen, waarin
landschap en infrastructuren belevingsvolle en verbindende
ruimtes vormen en waarin het aangenaam en leefbaar wonen
is. Genk wil ook uitgroeien tot een innovatieve, duurzame en
veerkrachtige stad, waarin innovatie, creativiteit en technologische ontwikkeling samengaan met een versterking en een
verhoogde beleving van het aanwezige landschap.
De afgelopen jaren heeft Genk ingezet op de ontwikkeling
van verschillende strategische stadsprojecten om haar
stedelijk weefsel te versterken: het stadscentrum, C-Mine, het
THOR-park,... Op dit moment heerst in Genk echter het gevoel dat
het stadsweefsel samenhang mist door een gebrekkige relatie
tussen deze kernen.
In de stad zijn verschillende infrastructuren en potentiële dragers
aanwezig om de verbindingen tussen de sites te versterken. De
Stiemerbeekvallei lijkt de potentie te hebben om als krachtige
groen-blauwe ader en als zacht recreatief netwerk verbindingen te
leggen tussen de verschillende stadsdelen en strategische sites
en om de verblijfskwaliteit in Genk te verhogen. De sites THOR/
KRC, de sportcampus, C-mine, de Vennestraat en de kernstad
grenzen fysiek aan de Stiemerbeekvallei.

Een belangrijk onderdeel van de rasterstad Genk is de verweving
tussen bebouwde en onbebouwde mazen in de rasterstad die een
evenwicht moeten vormen. Het landschap kan in Genk een sterk
kader vormen om uit te groeien tot een duurzame, veerkrachtige
en leefbare stad. Het aanwezige landschap is vandaag echter niet
overal aanwezig als een kwaliteit in de stedelijke ontwikkeling. De
Stiemerbeek is een verdrongen, blauwe ader die het contact met
haar valleigebied grotendeels heeft verloren. Ze loopt dwars door
het verstedelijkt gebied van Genk en vormt op regionale schaal
een verbinding tussen de Hoge Kempen en de Demervallei.
De Stiemerbeekvallei is op vele plaatsen volledig ingesloten door
bebouwing en staat onder stedelijke druk. Niettegenstaande
herbergt de vallei op heel wat plaatsen nog erkende, ecologisch
waardevolle elementen. De vele overstorten in het gebied hypothekeren echter deze natuurwaarden en de slechte waterkwaliteit
bedreigt ook het lagergelegen natuurgebied De Maten, dat deel
uitmaakt van het Natura 2000 netwerk. De Stiemerbeekvallei
herbergt een enorme potentie om groen en bebouwing tot een
aantrekkelijk geheel te verweven via multifunctionele inrichting
van restruimtes en als landschapspark te fungeren in het
duurzame Genk van de toekomst.
De veelheid aan stakeholders en thematieken in dit verhaal
vormen een boeiende uitdaging.
De vallei is de afgelopen jaren op diverse vlakken bestudeerd,
de kennis m.b.t. ecologie, hydrologie, landschap en recreatie
is relatief goed maar gefragmenteerd. Daarnaast zijn concrete
projecten in de vallei opgestart die stuk voor stuk hun relatie met
de vallei proberen te versterken. Echter ontbreekt een integrale,
lange termijn visie voor de ontwikkeling van de Stiemerbeekvallei.

OPDRACHTGEVER
Stadsbestuur Genk

LIGGING
Stiemerbeekvallei op grondgebied Genk

TIMING
Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): najaar 2015

HONORARIUM
VAST GEDEELTE : max. €150.000 excl voor opmaak inrichtingsstudie
VOORWAARDELIJK GEDEELTE : Ereloonvork min 6% en max 8% op
geraamde kostprijs uitvoering landscaps- en publieke ruimte projecten /
supervisie : uurprijs opgegeven in offerte.

VERGOEDING
€ 7.500 (excl. btw) per kandidaat
4 kandidaten
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De stad Genk wenst de vallei te ontwikkelen tot een lineair,
stedelijk park met een hoge natuur-en belevingswaarde die als
blauw-groene ader diverse, strategische stadssites verbindt. In dit
stadspark moeten synergieën ontstaan tussen natuur en stedelijke ontwikkelingen, moet ruimte zijn voor waardevolle natuur,
water en ecologie, moeten bezoekers en bewoners recreatieve
mogelijkheden krijgen om een groene parkomgeving te beleven.
Tevens moet het ontwerp kansen in zich dragen voor ontmoeting
en verbondenheid. Het ontwerp moet uitspraken doen over de
verweving van een landschappelijke structuur in een bebouwd
stedelijk gebied en zoeken naar slimme, functionele synergiën
tussen meerdere thematieken (waterbeheer, recreatie, ecologische
en landschappelijke opwaardering, mobiliteit). Met ontwerpend
onderzoek moet ook gezocht worden naar bijkomende belevingselementen met respect voor de ecologische waarde van de ruimte
en het aangrenzend stedelijk weefsel Bovendien dient ruime
aandacht besteed te worden aan een geïntegreerde aanpak van
complementaire watergerelateerde functies zoals waterkwaliteit,
waterberging, hermeandering, herstel natuurlijke dynamiek.
De studie dient een aantrekkelijk en technisch haalbaar ontwikkelingsscenario te omvatten dat de verschillende thematieken
evenwichtig integreert. Dit scenario heeft een langetermijnontwikkeling voor ogen en is gefaseerd en flexibel maar omvat
eveneens een aantal quick-wins die het project op het terrein
tot leven kunnen wekken. De visie wordt daarenboven gesteund

OO2903 - Genk
Stiemerbeekvallei / Stad Genk
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door een breed draagvlak en vormt een wervend verhaal voor de
betrokken stakeholders.
De Stad Genk heeft tevens de ambitie om dit project voorbeeldstellend te laten zijn voor de manier waarop bestaande of nieuwe
groene ruimtes kunnen geïntegreerd worden in het stedelijk
weefsel en op welke manier groenzones nieuwe, uitgebreide en
hedendaagse functies kunnen vervullen in of nabij dit stedelijk
weefsel.
De Stad Genk zoekt een multidisciplinair team met kennis en
ervaring inzake ruimtelijke planning, landschapsarchitectuur,
recreatie, participatie en met een sterke technische bagage op
vlak van hydrologie en ecologie. Het team beschikt bovendien
over sterke communicatieve capaciteiten om synergiën en
draagvlak te creëren.
De inrichtingsstudie is de basis voor een vervolgproces dat zich
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vanaf de inrichtingsstudie al snel op afzonderlijke deelprojecten
zal toespitsen. De inrichtingsstudie definieert de deelprojecten en
stelt een strategie voor waardoor de opdrachtgever onmiddellijk
van start kan gaan met de realisatie van de deelprojecten. De
opmaak van het inrichtingsplan is het vast gedeelte van deze
opdracht. De uitvoeringsstudie van een eerste fase van deelprojecten is een voorwaardelijk deel van de opdracht. Het budget
voor de voorwaardelijke delen wordt bepaald door de uitgangspunten in de inrichtingsstudie, het ereloon voor uitvoeringsopdrachten maakt deel uit van de offerte. De opdrachtgever kan de
masterplanner eveneens aanstellen als een supervisor tijdens
de planfase en de uitvoeringsfase van de deelprojecten die door
derden uitgevoerd worden. Als supervisor is het zijn taak om de
krachtlijnen en de samenhang van de inrichtingsstudie tijdens de
uitvoering te bewaken. Deze opdracht kan beschouwd worden als
een adviesopdracht en behoort eveneens tot het voorwaardelijk
gedeelte van de studieopdracht
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OO2904
AALST - Pupillensite
De volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en de bijhorende
financieel-economische haalbaarheid voor de Pupillensite te Aalst

Voor de stad Aalst vormt de herontwikkeling van de “Pupillensite” één van de belangrijkste en grootste binnenstedelijke
uitdagingen voor de komende jaren. De Pupillensite vormt
een unieke historische en stedenbouwkundige schakel in het
Aalsterse (stads)hart. Zowel omwille van haar rijke historiek als
omwille van haar omvang, heeft deze plek tal van potenties. Het
patrimonium bestaat uit tal van historische gebouwencomplexen,
met grote historische waarde voor Aalst en architecturaal interessante panden die zich situeren over verschillende stijlperioden en
ingeplant zijn rond verscheidene centrale binnenplaatsen met elk
hun eigen karakter en specificaties.

De opdrachtgever is op zoek naar een ontwerpteam dat onderzoekt wat, binnen de krijtlijnen van het project en rekening
houdend met de financieel-economische haalbaarheid, de meest
kwalitatieve invulling en uitwerking kan zijn. Ontwerpteams
worden uitgedaagd om de hoge ambities van de opdrachtgever
te verbeelden in een even ambitieuze en creatieve toekomstvisie.
Kandiderende ontwerpteams moeten sterk zijn in het ontwerpend
onderzoek, moeten op de hoogte zijn van de dynamieken binnen
de vastgoedmarkt en moeten de brug slaan tussen stadsontwikkeling, publieke ruimte, architectuur en erfgoed. Daarnaast
moeten de ontwerpteams in staat zijn om een strategie voor
het vermarkten van een gedeelte van het projectgebied uit te
stippelen, gekoppeld aan het uitwerken van een fasering en
timing. De ontwerpteams dienen eveneens rekening te houden
met de bepalingen van het Bestuursakkoord Aalst 2013-2018
alsook de minimale verkoopswaarde.

De opdrachtgever wil deze locatie ontwikkelen tot een belangrijk
hefboomproject voor de binnenstad en de regio.

Voor de herbestemming en de realisatie van de gehele site zal het
AGSA een publiek-publiekprivaat model uitwerken.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst (AGSA),
is de vastgoeddochter van de stad Aalst. Haar kerntaken zijn de
opstart, de opvolging en de uitvoering van een aantal strategische
vastgoedprojecten voor de stad Aalst.

OPDRACHTGEVER
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst (AGSA)

LIGGING
Grote Markt, 9300 Aalst
De site bevindt zich tussen de Esplanadestraat, Graanmarkt, Kattestraat en
Grote Markt

TIMING
Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): najaar 2015

HONORARIUM
€110.000 excl. btw voor opmaak masterplan en financieel-economische
haalbaarheid

VERGOEDING
€ 25.000 (excl. btw) per kandidaat
4 kandidaten
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OO2905
AALST - Masterplan Erembodegem
De volledige studieopdracht voor de opmaak (vast gedeelte), de uitwerking
van de conceptsubsidie en/of de supervisie bij de realisatie van het masterplan
Erembodegem te Aalst

Erembodegem is een deelgemeente van Aalst, gelegen langsheen
de Dender tussen Aalst en Denderleeuw. Op 10 juli 2003 (B.S. 2
september 2003) werd het gewestelijk RUP Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Aalst goedgekeurd. Hierbij werd vastgelegd
dat Erembodegem grotendeels werd opgenomen binnen de
afbakening van het stedelijk gebied.
De ruimtelijke structuur van Erembodegem wordt gedomineerd
door een aantal lijninfrastructuren die het dorp doorkruisen: de
spoorlijn Aalst-Denderleeuw, de autostrade E40 Gent-Brussel, de
Dender, de Geraardsbergsesteenweg en de Brusselbaan. Mede
door de gevolgen van een sterke industrialisatiegolf vanaf 1850 is
Erembodegem sterk verstedelijkt.
Vast gedeelte : De stad Aalst wil werk maken van een globale
toekomstvisie voor Erembodegem. Dit moet leiden tot een
herwaardering van het dorp en een kwalitatieve woonomgeving.
Met deze nieuwe visie wil de stad Aalst een impuls geven aan de
leefbaarheid van Erembodegem en zo de identiteit van Erembodegem versterken. De visie moet een kader vormen voor toekomstige ruimtelijke initiatieven. Mobiliteit is hierbij een belangrijk
aandachtspunt. Verder is het de ambitie van de stad om in te
zetten op het groen en recreatief karakter van de Dendervallei en
maximale aandacht te hebben voor economie en wonen.
De opdracht heeft tot doel om een strategie uit te werken voor
Erembodegem binnen het stedelijk gebied, zonder de leefbaarheid
aan te tasten en het karakter als deelgemeente te bewaren. Dit
kan door de dualiteit van het stedelijk karakter in het centrum

OPDRACHTGEVER
Stadsbestuur Aalst

LIGGING
9320 Erembodegem
Administratieve grenzen van deelgemeente Erembodegem

TIMING
Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): najaar 2015

HONORARIUM
VAST GEDEELTE : €110.000 excl. btw voor opmaak masterplan
VOORWAARDELIJK GEDEELTE : Uitvoeren conceptsubsidie max. €90.000
incl. BTW, supervisie tegen uurtarief bepaald in de offerte

VERGOEDING
€ 10.000 (excl. btw) per kandidaat
4 kandidaten
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uit te spelen tegenover het landelijk karakter van de rand van
Erembodegem. Binnen deze strategie dienen de volgende zaken
minstens te worden opgenomen: het onder de aandacht brengen
van de identiteit van Erembodegem; het creëren van mooi en
toegankelijk groen, voor elke doelgroep; het vrijwaren van de
bereikbaarheid en de leefbaarheid voor de bewoners, waarbij
het mobiliteitsplan leidend is maar tegelijk verder verfijnd kan
worden in functie van inzichten uit het masterplan; het aanbieden
van meer ruimte om te ontmoeten door een doordachte inrichting
van het openbaar domein en aangepaste infrastructuur voor het
verenigingsleven; het uitwerken van een recreatieve groene zone
in de overgang tussen Aalst en Erembodegem (fietsen, sporten,
waterfront recreatie, groene long, groene fietsverbinding,…); en
het behouden en versterken van het ondernemerschap, zowel in
het centrum door een kwaliteitsvolle en gevarieerde kleinhandel
als op de regionale bedrijventerreinen. Een herontwikkeling van
enkele specifieke sites kunnen verder geconcretiseerd worden en
als motor dienen voor de opwaardering van Erembodegem.
Het ontwerpteam zal mee ingeschakeld worden voor het voeren
van communicatie (met participatie) voor het tot stand komen van
de visie.
Voorwaardelijke delen : De opdrachtgever heeft de mogelijkheid
om ook de uitvoering van de opdracht binnen de eventueel
verkregen conceptsubsidie van het stedenfonds en supervisieopdrachten (advies, input leveren voor projectdossiers, inhoudelijke ondersteuning,…) te gunnen bij de verdere evolutie van het
masterplan, doch is hier niet toe verplicht.
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OO2906
Nevele - Masterplan Hansbeke
De volledige studieopdracht voor het opstellen van een masterplan en
beheersplan (vast gedeelte), de uitvoering van delen van het masterplan en, of de
supervisieopdracht (voorwaardelijk gedeelte) te Hansbeke

Hansbeke is een kleine landelijke gemeente op ongeveer 20 km
in westelijke richting, van Gent. Het is een deelgemeente van
Nevele met ongeveer 2.000 inwoners. Op korte termijn worden
in de deelgemeente twee grote infrastructuurwerken uitgevoerd:
een rondweg en een verbreding van de spoorweg. De aanleg van
de rondweg rond Hansbeke staat al een tijd op de planning. Deze
rondweg is noodzakelijk door de verdubbeling van de spoorlijn
50A Brussel-Oostende die door Hansbeke loopt. Deze spoorlijn
is een belangrijke vervoerslijn voor passagiers en voor goederen
en krijgt elke dag tussen de 275 en 300 treinen te verwerken. Het
goederenverkeer naar Zeebrugge op deze lijn neemt nog elk jaar
toe. Om vlot treinverkeer te garanderen, nu en in de toekomst, is
een spoorverdubbeling noodzakelijk.
De spoorverdubbeling impliceert dat weggebruikers in de
toekomst vier sporen moeten oversteken. Aangezien het gelijkvloers oversteken van vier spoorwegen te risicovol is, wordt de
huidige overweg in Hansbekedorp afgesloten en vervangen door
een rondweg met tunnel.
De plannen voor de rondweg en de spoorverdubbeling hebben
een grote ruimtelijke impact. Hansbeke heeft heel wat erfgoedelementen die bij wet beschermd zijn, zoals de Sint-Pieters- en
Pauluskerk, het voormalig gemeentehuis en de bomenrij aan
de kerk. De infrastructuurwerken zullen ongetwijfeld een grote
impact hebben op dit beschermde dorpsgezicht van Hansbeke.
Daarom wil het gemeentebestuur van Nevele een masterplan
laten opmaken voor de herinrichting van de dorpskern.

OPDRACHTGEVER
Gemeentebestuur Nevele

LIGGING
9850 Hansbeke (Nevele)
dorpskern Hansbeke

TIMING
Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): najaar 2015

HONORARIUM
€75.000 excl. btw voor de opmaak masterplan.

VERGOEDING
€5.000 per kandidaat
3 kandidaten
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Het Masterplan legt de krijtlijnen vast voor toekomstige ruimtelijke projecten op vlak van architectuur en inrichting van de open
ruimte in Hansbeke. Het eindresultaat is een wervend beeld en
een globaal ontwikkelingsperspectief , inclusief de nodige richtlijnen om de globale visie ruimtelijk te concretiseren. Op deze
manier vormt het masterplan een operationeel toetsingskader
voor toekomstige ruimtelijke projecten.
Kwesties die in de studie van het masterplan aan bod kunnen
komen zijn: private woonontwikkelingen en de bouw van publieke
voorzieningen (voor sport, onderwijs of cultuur, ...), de herinrichting van het publiek domein, maatregelen voor de ontwikkeling en versterking van het lokale handelsapparaat voor zover
deze een ruimtelijke component hebben…
Het masterplan is de basis voor een vervolgproces dat zich vanaf
de masterplanfase al snel op afzonderlijke deelprojecten zal
toespitsen. Het masterplan definieert de deelprojecten en stelt
een strategie voor waardoor de opdrachtgever onmiddellijk van
start kan gaan met de realisatie van de deelprojecten. De studie
van het masterplan is het vast gedeelte van deze opdracht. De
studie van een eerste fase van deelprojecten is een voorwaardelijk
deel van de opdracht. De opdrachtgever kan de masterplanner
eveneens aanstellen als de supervisor tijdens de planfase en de
uitvoeringsfase van de deelprojecten die door derden uitgevoerd
worden. Als supervisor is het zijn taak om de krachtlijnen en de
samenhang van het masterplan tijdens de uitvoering te bewaken.
Deze opdracht kan beschouwd worden als een adviesopdracht en
behoort eveneens tot het voorwaardelijk gedeelte van de studieopdracht
Samen met de opmaak van het masterplan, stelt het ontwerpteam
een beheersplan op volgens de vereisten van Onroerend Erfgoed
(het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende
de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013).
Dit plan behandelt de herwaardering van de dorpskern en richt
zich hierbij op de inrichting van het publiek domein en het herstel
en onderhoud van het erfgoed. Binnen het beschermd dorpsgezicht wordt ook de landschappelijke opwaardering van de resterende open ruimte en de landschappelijke inpasbaarheid van
geplande ruimtelijke ontwikkelingen onderzocht. Tot slot wordt
een voorstel uitgewerkt voor de landschappelijke inkleding van
de rondweg.
Het gemeentebestuur van Nevele wil bij de herinrichting van
Hansbeke zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en
noden van de inwoners. Om dit participatietraject in goede banen
te leiden stelde het bestuur van Nevele een communicatiedeskundige aan die o.a. op basis van een passantenbevraging een
identiteitsstudie opstelt voor Hansbeke. Wat maakt Hansbeke
uniek? En waar hebben de inwoners nood aan? Op basis van
deze identiteitsstudie zullen een aantal onderzoeksvragen
geformuleerd worden die aan de ontwerper van het masterplan
voorgelegd worden.
Deze opdracht situeert zich op het raakvlak van stedenbouw en
landschapsontwerp en vereist affiniteit met de organisatie van
ruimtelijke ontwikkelingen binnen beschermde dorpszichten en
de herwaardering van historisch erfgoed. Dit masterplan speelt
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een sleutelrol in een proces waarin verschillende betrokkenen
participeren. Van het ontwerpteam wordt -behalve ontwerpkwaliteiten- dan ook een procesmatige aanpak verwacht zodat het
project binnen een participatief traject kan evolueren.
Het ontwerpteam dient te voldoen aan de bepalingen van het
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van
het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, inclusief latere
wijzigingen. Kandidaat inschrijvers moeten in hun portfolio
de gegevens bijvoegen gevraagd in voornoemd Besluit van de
Vlaamse Regering, inclusief latere wijzingen.
Dit besluit vermeld onder andere het volgende:

“

Lokale besturen die een beheersplan wensen op te
stellen of een beschermd monument wensen te restaureren en hiervoor een erfgoedpremie aanvragen (Zoals
het gemeentebestuur van Nevele voor deze opdracht) bij de
Vlaamse Overheid moeten voldoen aan het besluit van de
Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, inclusief latere wijzigingen.
Dit betekent dat voor dit project een ontwerper aangesteld
wordt volgens een aangepaste procedure van de Open Oproep.
Concreet betekent dit in de eerste plaats dat bij de selectie van
de drie ontwerpteams ook gebruik gemaakt wordt van volgende
criteria inzake de behandeling van erfgoed:
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1. de relevante studie en beroepskwalificaties;
2. de algemene deskundigheid met betrekking tot de specifieke projectopdracht;
3. een vermelding van het gedeelte van de opdracht dat
de ontwerper of uitvoerder minstens in eigen beheer zal
uitvoeren;
4. Ontwerpers die deze gegevens niet bijvoegen bij hun
inschrijving, zullen niet geselecteerd worden. Het is dus
niet mogelijk om pas na selectie de nodige competenties
inzake de behandeling van erfgoed toe te voegen aan uw
team.
Daarnaast dient ook worden opgemerkt dat het voornoemd
besluit de gunning (na de onderhandelingsprocedure) van de
opdracht voor de opmaak van beheersplannen, de voorafgaande
onderzoeken, en de beheersmaatregelen, werkzaamheden of
diensten aan beschermde goederen en erfgoedlandschappen
minstens gebeurd op basis van de volgende gunningscriteria:
1. een conceptnota, met omschrijving van de aanpak en de
methodologie van de opdracht;
2. de aanpak inzake duurzaamheid;
3. de vermelding van welke diensten voor welk ereloon
geleverd zullen worden;
4. als dat van toepassing is: de visie op de werfopvolging

“
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OO2906
Wijnegem - Ontwikkelingsplan “De Werve Hoef”
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een ontwikkelingsplan voor het
woonuitbreidingsgebied “De Werve Hoef” te Wijnegem

De Ideale Woning is een sociale huisvestingsmaatschappij met
meer dan 5700 woningen verspreid over een groot deel van het
arrondissement Antwerpen. Te Wijnegem zijn er in totaal 7 sociale
huurwoningen.

Woning (sociale huisvestingsmaatschappij). De site sluit aan bij
een bestaande woonwijk van Wijnegem.
In totaal zouden er een 300 woongelegenheden kunnen gebouwd
worden op deze site.

Als Sociale Huisvestingsmaatschappij trachten we steeds
duurzame oplossingen te vinden en uit te werken voor het ontwikkelen van wijken en patrimonium. Dit zeker voor de toekomstige
bewoners, die hier alle belang bij hebben, maar ook voor het
verdere beheer en onderhoud van het patrimonium voor de
huisvestingsmaatschappij.

Naast sociale huur- en koopwoningen is er ook plaats voor
bescheiden woningen en middelgrote woningen en enkele
handelspanden. Verder zijn er contacten met een zorginstelling
voor een dagcentrum en een aantal aangepaste woongelegenheden voor deze doelgroep.

Duurzaamheid start voor ons bij de eerste ontwikkelingsplannen
(grondgebruik, mobiliteit, groenvoorziening) en wordt bekeken in
alle verdere aspecten tot en met de uitrusting van de individuele
woning.
Voor de verdere ontwikkeling van de gronden werd het project
van De Ideale Woning geselecteerd in het kader van het “Netwerk
duurzame wijken”. De selectie bestond uit een begeleiding van
klankbordgroepen door VIBE voor anderhalf jaar. Het resultaat
van deze begeleiding werd vertaald in de projectdefinitie voor het
ontwikkelingsplan. Duurzaamheid en dan vooral de oplossingen
voor de geluidsoverlast van de omliggende wegeninfrastructuur
is dan ook een essentieel onderdeel van deze opdracht.
We gaan ervan uit dat het op te stellen ontwikkelingsplan voor
de wijk “De Werve Hoef” een goede aanzet is om deze ambities
waar te maken.
“De Werve Hoef” is een ontwikkeling van een woonuitbreidingsgebied gelegen te Wijnegem tussen de Merksemsebaan en de
Houtlaan. De grond is reeds jaren in eigendom van De Ideale

OPDRACHTGEVER
C.V. De Ideale Woning

LIGGING
Merksemsebaan, 2110 Wijnegem
Kavels tussen Merksemsebaan en de Houtlaan

TIMING
Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): najaar 2015

HONORARIUM
€75.000 excl. btw voor masterplan

VERGOEDING
€ 5.000 (excl. btw) per kandidaat
5 kandidaten
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De Ideale Woning wil ook nieuwe woonvormen (co-housing,
zorgwonen,…) en nieuwe vormen van terbeschikkingstellen van
woningen (erfpacht, huur met aankoopoptie, CLT,…) toepassen in
dit project.
De eerste fase ( gedeelte Merksemsebaan) is ondertussen uitgewerkt. Hier worden in totaal 57 appartementen gebouwd en
ruimte voor handelsvoorzieningen
Het is van belang dat er een kwalitatief binnengebied gecreëerd
wordt met aandacht voor de aansluiting op het bestaande weefsel
en met respect voor de gebiedseigen karakteristieken van het
poldergebied.
Om deze ambities waar te maken wordt er veel belang gehecht
aan participatie binnen het traject. Participatie is dan ook een
onderdeel van deze opdracht. Van de ontwerper wordt verwacht
dat hij zijn medewerking verleent aan de organisator van het
participatietraject. Dit betekent o.a. dat hij zijn voorstellen op
specifieke vooraf bepaalde momenten toelicht aan stakeholders,
burgers, … en dat hij actief op basis van zijn deskundigheid
deelneemt aan het overleg.
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