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OO3001
ANTWERPEN - Gedempte Zuiderdokken
De volledige studieopdracht voor de opmaak van het schetsontwerp (vast gedeelte)
en de gefaseerde realisatie en adviesverlening (voorwaardelijke delen) voor de
heraanleg van het publiek domein voor de Zuiderdokken te Antwerpen.

De Gedempte Zuiderdokken vormen een unieke open ruimte in
het stedelijk weefsel van Antwerpen. Bij de zuidelijke stadsuitbreiding aan het einde van de 19de eeuw werden op deze plek
drie havendokken gerealiseerd ter uitbreiding van de toenmalige
havenactiviteiten op de Scheldekaaien. Een kleine eeuw later,
rond 1969, verplaatsten de havenactiviteiten zich noordwaarts en
werden de drie dokken gedempt. Sindsdien wordt de vrijgekomen
ruimte hoofdzakelijk gebruikt als gratis parkeervoorziening. Op
de koppen werden sport- en spelvoorzieningen ingericht. Sinds
de jaren tachtig van vorige eeuw transformeerde de wijk ‘het
Zuid’ door allerhande private en publieke initiatieven stelselmatig
in een aantrekkelijke wijk met een aantal belangrijke culturele
attractiepolen. De publieke ruimte van de Gedempte Zuiderdokken heeft deze evolutie echter niet gevolgd.
Vandaag dient zich, met het ondergronds brengen van het huidige
parkeeraanbod, een kans aan om een nieuw hoofdstuk te schrijven
voor het belangrijkste plein van het Zuid. Er wordt inderdaad
voorzien in de aanleg van twee ondergrondse parkings binnen
de contouren van de voormalige dokken Kooldok en Steendok,
respectievelijk het meest noordelijke en het meest zuidelijke
van de drie oorspronkelijke dokken. Het Antwerps parkeerbedrijf
GAPA zal een bestek uitschrijven voor de selectie van een private
partner om beide parkings te ontwerpen, te bouwen, te financieren, te exploiteren en te onderhouden.

OPDRACHTGEVER
AG VESPA

LIGGING
gebied tussen Waalse kaai, Vlaamse kaai, Scheldestraat en Van der
Sweepstraat

BUDGET
€16.2000.000 excl. btw en erelonen

TIMING
Start realisatie 2018

HONORARIUM
6% van het geraamde investeringsbudget, verdeeld over:
··

Schetsontwerp, 17%, vast onderdeel

··

Voorontwerp, 17%, optioneel

··

Definitief ontwerp, 17%, optioneel

··

Uitvoeringsdossier (vergunnings- en aanbestedingsdossier),

··

Aanbestedingsprocedure, 2%, optioneel

··

Opvolging der werken, 30%, optioneel

17%, optioneel

VERGOEDING
€ 15.000 (excl. btw) per kandidaat
5 kandidaten
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Het openbaar domein van de Gedempte Zuiderdokken kan dan ook
volledig nieuw aangelegd worden van gevelwand tot gevelwand.
De stad Antwerpen stelt ambitieuze doelstellingen voorop om het
plein opnieuw een kwaliteitsvolle stedelijke invulling te geven.
Het herbestemmen en heraanleggen van deze uitzonderlijke open
ruimte betekent immers een enorme uitdaging, maar vooral ook
een grote opportuniteit. Het ontwerp voor het nieuwe plein moet
een internationaal niveau halen.
Via de Open Oproep procedure van de Vlaams Bouwmeester
zoekt de stad Antwerpen een getalenteerd ontwerpteam voor
de herinrichting van deze publieke ruimte. Om het ontwerp
goed te integreren in het ruimtelijk weefsel moet de ontwerper
eveneens uitspraken doen over een ruimer studiegebied, zoals
de relatie tussen de Zuiderdokken en de Scheldekaaien en de
Leopold De Waelplaats. Voor deze opdracht is een multidisciplinair ontwerpteam vereist, met capaciteiten op het vlak van
stedenbouw, landschapsarchitectuur, publieke ruimte en architectuur. Ook expertise en ervaring met betrekking tot uitvoeringstechnieken openbaar domein en typebestek 250 moeten in het
ontwerpteam aanwezig zijn.
De opdracht wordt gevoed door een participatietraject. In de
zomer van 2015 wordt via een online bevraging de mening van
de bevolking gepeild. Deze zal de opdrachtformulering voor de
heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken mee bepalen. Zowel de
opdrachtformulering als de integrale resultaten van de bevraging
worden meegegeven als briefing-document voor de geselecteerde
ontwerpers.
De ontwerpen voor het openbaar domein en voor de ondergrondse
parkings moeten maximaal op elkaar worden afgestemd. De
private partner die de parkings zal realiseren, krijgt voorschriften
met betrekking tot de diepte waarop de parkings moeten komen,
zodat ze geen hypotheek leggen op het ontwerp van het openbaar
domein. Het gekozen wedstrijdontwerp voor het openbaar
domein zal als richtlijn worden meegegeven in de onderhandelingsgesprekken met de kandidaten voor de parkings. Van zodra
de ontwerpers voor het openbaar domein en de private parkingbouwers gekend zijn, is een nauwe samenwerking tussen beiden
vereist.
De timing en de fasering voor de aanleg van het openbaar domein
hangt deels af van de timing van de realisatie van de parkings.
De realisatie van het openbaar domein start ten vroegste in 2018,
na oplevering van de ondergrondse parkings. De opdrachtgever
zal een volledige studieopdracht gunnen aan het ontwerpteam,
maar omdat de effectieve heraanleg van het openbaar domein
afhankelijk is van de voortgang van de bouw van de ondergrondse
parkings en van de beschikbaarheid van middelen in het stadsbudget, wordt de opdracht opgesplitst in:
·· Een schetsontwerp voor het geheel tegen een forfaitaire
vergoeding (vast gedeelte)
·· Voorontwerp tot realisatie van het publieke domein, optioneel
en in fasen, afhankelijk van de beschikbare middelen (voorwaardelijk gedeelte)
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OO3002
HERENTALS - Kunstencampus en politiekantoor
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

De stad Herentals en de politiezone Neteland kochten samen
het Belgacom-gebouw, gelegen aan de Molenvest in het centrum
van Herentals. In het gebouw moeten vier verschillende hoofdgebruikers harmonieus samengebracht worden zodat ieder zijn
functie kwaliteitsvol kan ontplooien. De stedelijke gebruikers zijn
de academie voor Beeldende Kunst, de academie voor Muziek,
Woord en Dans en, in de kelderverdieping, het archief van de stad
Herentals; daarnaast wordt in het gebouw het hoofdcommissariaat van de politiezone Neteland ondergebracht. In het gedeelte
dat eigendom is van de stad, zal de VDAB het reeds ingenomen
deel van het gebouw blijven gebruiken als huurder. Ook de
politiediensten maken momenteel al gebruik van het gebouw.
De ontwerper moet er mee voor zorgen dat de continuïteit van de
dienstverlening van VDAB en politie steeds gegarandeerd blijft.
Op het gelijkvloers zal Proximus een klein gebouw van één
bouwlaag oprichten voor telecominstallaties. De nodige
erfdienstbaarheden bestaan om Proximus langdurig toegang te
verschaffen tot dit gebouw. Het ontwerp van het gebouw voor
Proximus behoort niet tot de ontwerpopgave. De ontwerper
draagt wel mee de zorg voor de afstemming van beide ontwerpen
tot een coherent geheel. Hij maakt eveneens afspraken zodat
beide bouwtrajecten optimaal verlopen. De bovengrondse oppervlakten van het bestaande gebouw werden (ongeveer) als volgt
verdeeld: Stad Herentals: 7525 m², Politiezone Neteland: 2555 m²
en de VDAB: 1340 m². De kelder wordt ingericht als archiefruimte
en is enkel toegankelijk voor bevoegden.

OPDRACHTGEVER
Stad Herentals en politiezone Neteland

LIGGING
Molenvest 19-27, 2200 Herentals

BUDGET
€7.917.000 incl. btw

TIMING
··

Start van de contractuele uitvoeringsperiode: 1/3/2016

··

Indienen bouwvergunning: 01.01.2018

··

Aanvang van de werken: 1/1/2019

··

Voorlopige oplevering van de werken: december 2020

HONORARIUM
Globale ereloonvork tussen 8,7% en 11,7%
··

Architectuur tussen 5.5 % en 7.4 %

··

Stabiliteit tussen 1.2 % en 1.7 %

··

Technieken tussen 2.0 % en 2.6 %

Te berekenen op het totale investeringsbedrag van het bouwproject

VERGOEDING
€ 6.500 (excl. btw) per kandidaat
4 kandidaten

15

De stad Herentals wil een nieuwe kunstcampus die meer is dan
een instituut voor onderwijs in de kunsten. Men wil een brede
school, een open kunstencentrum waar kunstenaars uit verschillende disciplines elkaar kunnen ontmoeten. In de regio Herentals
moet de campus zich manifesteren als de bruisende ontmoetingsplaats voor cultuur en kunstbeleving. Daarom verwacht de
opdrachtgever dat de ontwerper ook voorstellen formuleert over
de doorwaadbaarheid van de site, de organisatie en de inrichting
van het omliggend publiek domein en de verweving met het
stadscentrum. Concreet gaat het over de zone van de Molenvest
in de nabijheid van het Belgacom-gebouw en het achterliggende
perceel. De ontwerper kan ook minimale en/of tijdelijke ingrepen
voorstellen die mogelijk haalbaar zijn binnen het richtbudget of
ontwerprichtlijnen formuleren die op langere termijn kunnen
worden geïncorporeerd in andere ontwerpstudies of ruimtelijke
planningsinstrumenten.
De academies moeten een trefpunt zijn voor mensen die zich
willen ontwikkelen door een podiumkunst of beeldende kunst
te beoefenen. Het concept moet uitnodigen tot kruisbestuiving,
maar rekening houden met de nodige afscherming (o.a. van
geluidsoverdracht). De leslokalen en auditieruimtes van de
academie voor muziek, woord en dans stellen bijzondere eisen
wat betreft akoestiek.
De opdrachtgevers verwachten dat de ontwerper de hoofdgebruikers mee betrekt in het tot stand komen van het ontwerp.
Mogelijkheden voor zinvol en praktisch beheersbaar, meervoudig
gebruik van ruimten door andere diensten, verenigingen, scholen
of buurtbewoners, moeten in het ontwerpproces worden onderzocht en uitgewerkt. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking
met de verantwoordelijken bij het stadspersoneel, die vanuit hun
functie contacten hebben met deze secundaire actoren.
De politiezone Neteland wenst een hoofdcommissariaat dat
zichtbaar, herkenbaar en laagdrempelig is en duidelijk de burger
centraal stelt. Aansluitend moet het concept beantwoorden aan
de praktische en functionele eisen die verbonden zijn aan de
verschillende aspecten van de dienstverlening van de politie.
Deze dienstverlening stelt bijzondere eisen op het vlak van
veiligheid en welzijn. De ontwerper moet tevens de huisstijl van
de politiediensten toepassen.
Tussen het hoofdcommissariaat en de andere functies is een
goede scheiding noodzakelijk. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn
dat bepaalde delen van het hoofdcommissariaat die nu op de site
aanwezig zijn, zoals parking, onthaal en kleedkamers, moeten
verschuiven. De politie wenst een verbinding tussen de voorbouw
(onthaal) en de achterbouw.
De opdrachtgevers dragen duurzaamheid hoog in het vaandel en
vragen om rekening te houden met de BEN-norm bij het uitwerken
van een ontwerpvoorstel. Aansluitend moet er ook aandacht zijn
voor een goed beheer van het gebouw en de installaties in functie
van de verschillende gebruikers. Bij de keuze van installaties
moeten ook langetermijnkosten, zoals onderhouds- en vernieuwingskosten, in rekening gebracht worden.
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Het gebouw heeft een casco dat zich uitstekend leent voor herbestemming. De afstand tussen vloer en plafond is ruim bemeten
en de vloerplaten dragen zonder tussensteun, van voor- naar
achtergevel. Dit casco garandeert de herbruikbaarheid en dus het
voortbestaan van het gebouw. De opdrachtgevers willen er over
waken dat deze kwaliteit zeker voor de toekomst bewaard blijft.
Dit betekent dat structuurwijzigingen binnen dit kader moeten
worden afgewogen.
Door de nieuwe bestemming van het gebouw zal extra parkeerdruk
en doorrijdend verkeer ontstaan in de directe omgeving. De
opdrachtgevers verwachten dat de ontwerper binnen een gebied
met een straal van 500 meter mee zoekt naar oplossingen om dit
mobiliteitsprobleem aan te pakken. De ontwerper onderzoekt ook
hoe de verkeersafwikkeling op de site vlot, eenvoudig en veilig
kan worden georganiseerd.
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In de voorbereidende fase van het bouwproject is het voor beide
opdrachtgevers niet mogelijk om de bouwkost voor de herbestemming van het Belgacom-gebouw nauwkeurig te bepalen. De
opdrachtgevers zullen op dit vlak nog belangrijke keuzes moeten
maken tijdens het ontwerpproces. Binnen de procedure van de
Open Oproep verwachten de opdrachtgevers dat de ontwerper op
basis van de eerste ontwerpprincipes een algemene benadering
voorstelt voor de besteding van beide richtbudgetten in functie
van de verwachtingen van stadsbestuur en politiediensten. Bij
de verdere uitwerking van het ontwerp verwachten de opdrachtgevers dat de ontwerper hun inzicht verschaft in de mogelijke
opties en de implicaties daarvan. Het gaat hier bijvoorbeeld over
duurzaamheidskwesties of meer concreet over de toepassing van
de BEN-norm. Welke ingrepen zijn nu nodig en welke kunnen
worden uitgesteld, welke zijn verplicht of wat zijn belangrijke
opportuniteiten? Dit soort vragen willen de opdrachtgevers in
nauw overleg met de ontwerper ophelderen.
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OO3003
ZWIJNDRECHT - Kinderopvang en loods
Volledige studieopdracht voor het bouwen van een nieuwe kinderopvang en een
magazijn voor de technische dienst te Zwijndrecht.

Zwijndrecht is een gemeente van een kleine 19.000 inwoners,
gelegen op de Linkerscheldeoever naast de stad Antwerpen. Het
beleid van de gemeente richt zich op vier kernwoorden: ecologisch – respectvol – open - sociaal. Deze kernwoorden moeten
worden vertaald naar de vele deelgebieden waarop de gemeente
actief is.
Met dit project wil het gemeentebestuur van Zwijndrecht een
kwaliteitsvolle oplossing bieden voor de infrastructurele noden
van de technische dienst en de buitenschoolse kinderopvang.
Flexibele infrastructuur en multi-inzetbare ruimtes zijn hierbij
een must. Bovendien wil het bestuur een samenhangende site
creëren waar de kinderopvang, de technische dienst en de nabijgelegen scholen over een kwaliteitsvolle binnen- en buitenruimte
beschikken. Tot slot wil het bestuur met dit project een nieuwe
groene verbindingsruimte bieden voor de inwoners en bezoekers
van de gemeente.
De opdracht omvat het bouwen van een nieuwe buitenschoolse
kinderopvang voor 80 kinderen en een loods voor de technische
dienst. Eind 2014 werd hiervoor door de gemeente een perceel
aangekocht. Dit perceel is gelegen naast de huidige technische
dienst en nabij twee lagere scholen.

OPDRACHTGEVER
Gemeente Zwijndrecht

LIGGING
Laarstraat, 2070 Zwijndrecht

TIMING
··

Start van de contractuele uitvoeringsperiode: mei 2016

··

Indienen bouwvergunning: november 2016

··

Aanvang van de werken: januari 2017

··

Voorlopige oplevering van de werken: januari 2018

HONORARIUM
Globale ereloonvork architectuur, technieken en epb:
··

Kinderopvang: tussen 11,07% en 13,67% te berekenen op aandeel

··

Loods: tussen 8,47% en 10.48% te berekenen op aandeel loods

kinderopvang
Globale ereloonvork omgevingsaanleg:
··

Algemene omgevingsaanleg: tussen 5,77% en 7.69% te berekenen op
aandeel omgevingswerken

VERGOEDING
€ 6.000 (excl. btw) per kandidaat
5 kandidaten
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Het bestuursakkoord 2014-2019 gaf het startschot voor het zoeken
naar een betere locatie voor de kinderopvang in deelgemeente
Zwijndrecht. Het bestaande gebouw liet immers geen kwaliteitsvolle werking meer toe. Het nieuwe gebouw en de site moeten
vertrouwen, veiligheid en huiselijkheid uitstralen, waarbij het
kind centraal staat. De geïntegreerde speelelementen (binnen en
buiten,) maken het toe-eigenen van het gebouw door de doelgroep
(3- tot 12-jarigen) vanzelfsprekend. Openheid, voldoende ruimte,
veel lichtinval zijn essentieel voor het algemeen welbevinden van
kinderen. Deze uitgangspunten moet men kunnen terugvinden in
het gebouw, maar tevens in de verbinding tussen gebouw, tuin en
ruimere omgeving.
De ruimtes moeten voldoende groot en multifunctioneel zijn,
waarbij de diverse spelopties (rustig, fantasierijk, creatief,
expressief en wild spel) aan bod komen. Daarnaast wensen we
dat sommige ruimtes, buiten de openingstijden, ook gebruikt
kunnen worden door andere gemeentelijke diensten of plaatselijke verenigingen (als vergaderaccommodatie).
Ten slotte is het belangrijk dat het ontwerpteam over de nodige
knowhow beschikt met betrekking tot specifieke wetgeving
(erkenningsnormen van Kind en Gezin, brandveiligheid),
ergonomie, duurzaamheid en akoestiek. Niet alleen voor kinderen
maar ook voor de medewerkers moet dit een aangename plek zijn.
De technische dienst (administratie en uitvoering) van de
gemeente Zwijndrecht is vandaag gevestigd in de Laarstraat 90. In
de huidige vestiging is onvoldoende ruimte om alle werkplaatsen
in te richten en alle materialen te stockeren. De opdrachtgever
streeft naar het centraliseren van alle functies van de technische
dienst. Het nieuwe magazijn moet stapelruimte bieden om
de oude magazijnen, die afgebroken worden, te vervangen.
Door de centralisatie van de technische dienst willen we de
werking optimaliseren. De integrale technische dienst moet de
werknemers een aangename, comfortabele en ruime werkplek
bieden.
In de ontwerpopgave is ook de buitenaanleg voor aanwezige
functies inbegrepen. Dit omvat onder andere het realiseren van
bijkomende trage verbindingen, het wegwerken van missing
links, een buitenspeeltuin (voor onder andere de kinderopvang),
de stockageruimte voor de technische dienst (inclusief een
tiental voertuigen)… Met de omgevingsaanleg wil de opdrachtgever een uitnodigende groene zone realiseren die de uitstraling
van het achterliggende natuurgebied ’t Zwen versterkt. Voor de
kinderopvang en de bezoekers van de technische dienst voorzien
we 42 parkeerplaatsen, voor de school worden er 23 plaatsen
voorzien. Het ontwerp moet ook voorzien in de aanleg van een
RWA-streng voor de afvoer van oppervlaktewater van een deel van
de Laarstraat. De opdrachtgever verwacht van de ontwerper dat
de buitenruimte wordt ontwikkeld als kwaliteitsvolle, publieke,
groene ruimte voor de buurt en als integrerende factor voor de
verschillende functies op het terrein.
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OO3004
DILBEEK - Kleuterklassen en speelpleinwerking
De volledige studieopdracht voor het opstellen van een inrichtingsplan voor
de site, de bouw van 8 kleuterklassen, binnen- en buitenspeelruimte voor de
speelpleinwerking en multifunctionele ruimtes voor de buurt en verenigingen te
Dilbeek.
De gemeente Dilbeek, met haar 41.000 inwoners, ligt in het
westen van de provincie Vlaams-Brabant. Aan de oostkant grenst
de gemeente aan het Brussels Hoofstedelijk Gewest en aan de
westkant is het landelijke Pajottenland gelegen. Naast Dilbeek
zelf telt de gemeente vijf deelgemeenten. De site Begijnenborre
is gelegen aan de Bodegemstraat te Dilbeek op de as Itterbeek –
Dilbeek – Sint-Martens-Bodegem.
De site Begijnenborre combineert vandaag een aantal functies:
gemeentelijke speelpleinwerking tijdens schoolvakanties voor
150 kinderen van 3 tot 14 jaar. Daarnaast is er een wijkschool voor
kleuters in tijdelijke containers en wordt er buitenschoolse kinderopvang georganiseerd (voor- en naschools) voor de kleuters van
de wijkschool en op schoolvrije dagen voor leerlingen van andere
Dilbeekse scholen. De speeltuigen en het uitgestrekte domein
zijn erg in trek bij jonge gezinnen uit de buurt en de polyvalente
ruimte wordt verhuurd voor allerlei familiale initiatieven en
gemeenschapsvormende activiteiten van verenigingen, buurt- en
wijkcomités.
De huidige infrastructuur op de site is niet langer geschikt om
een kwaliteitsvolle en veilige werking te garanderen en te ondersteunen. Daarnaast biedt het uitgestrekte terrein vele mogelijkheden.

OPDRACHTGEVER
Gemeente Dilbeek

LIGGING
Ter hoogte van Bodegemstraat 104, 1700 Dilbeek

TIMING
··

Start van de contractuele uitvoeringsperiode: april 2016

··

Indienen bouwvergunning: november 2016

··

Aanvang van de werken: mei 2017

··

Voorlopige oplevering van de werken: mei 2018

HONORARIUM
15.000,-euro voor de opmaak van een algemeen inrichtingsplan voor de site
Algemene ereloonpercentages:
··

Architectuur tussen 6,8% en 7,6%

··

Stabiliteit tussen 2,0 % en 2,6%

··

Technieken (incl EPB) tussen 2,2% en 2,9%

··

Inrichting open ruimte tussen 7,3% en 9,8%

(telkens op het totale investeringsbedrag bouwproject)
(op het totale investeringsbedrag voor inrichting open ruimte)

VERGOEDING
€ 4.000 (excl. btw) per kandidaat
4 kandidaten
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Om alle functies blijvend te combineren en tegelijk de opportuniteiten van de site maximaal in kaart te brengen, wordt voorgesteld een ontwerper aan te stellen voor het uitwerken van een
inrichtingsplan van de site en het oprichten van infrastructuur en
buitenaanleg voor de verschillende bestaande functies:
·· binnen- en buitenspeelruimte voor speelpleinwerking voor 150
kinderen
·· schoolinfrastructuur voor 8 kleuterklassen
·· publieke recreatieve ruimte voor kinderen, jongeren en
gezinnen uit de buurt
·· ruimte voor buurtcomités en verenigingen in functie van
gemeenschapsvormende activiteiten
Het ontwerp dient een kwaliteitsvolle werking van de verschillende gebruikers te ondersteunen en bovendien op een intelligente manier om te gaan met de complexe mix van functies,
waarbij het optimaal benutten van ruimte en middelen wordt
gestimuleerd en vooropgesteld.
Bij de realisatie van dit project is de integratie in de buurt van
groot belang, zowel wat de leefbaarheid en sociale interactie
betreft als op het vlak van mobiliteit. Aan de kandidaat-inschrijver
wordt daarom gevraagd de nodige aandacht te besteden aan de
inplanting van de gebouwen en buitenaanleg ten opzichte van de
buurt en een visie op de mobiliteit te formuleren.
De missie van de gemeente Dilbeek is een aangename, veilige
en duurzame leefomgeving te bouwen en een ‘creactieve’ en
zorgzame samenleving te vormen. Dit wil ze doen door kaders
te scheppen, richting te geven, mogelijkheden en ruimte te
creëren, dynamiek te ontlokken en te versterken en in te spelen op
kansen en uitdagingen. De gemeente Dilbeek wil hierbij mensen
verbinden, kansen geven en verantwoordelijkheid laten nemen.
Het project moet bijdragen tot de realisatie van deze missie.
Het vooropgestelde totale bouwbudget van 3.000.000,- euro is
niet gebaseerd op een gedetailleerde raming op basis van een
definitief programma, maar het resultaat van een inschatting
van de middelen die voor het bouwproject kunnen worden vrijgemaakt. Om definitieve beslissingen te nemen met betrekking tot
de bouwkost doet de opdrachtgever een beroep op de ontwerper.
De ontwerper onderzoekt in nauw overleg met de opdrachtgever
wat haalbaar is binnen het opgegeven budget. In dit verband
onderzoekt de ontwerper eveneens opportuniteiten die een
gunstig effect hebben op de bouwkost, zoals meervoudig ruimtegebruik, zonder dat andere ambities verloren gaan.
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www.vlaamsbouwmeester.be

OPMAAK

Team Vlaams Bouwmeester

FOTOGRAFIE

© Tim Van de Velde

LUCHTFOTO’S

Digitale versie van de Orthofoto’s, middenschalig, kleur, opname 2014
© GDI-Vlaanderen

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Vlaamse Overheid
Vlaams Bouwmeester
Grasmarkt 61, 1000 Brussel

BIJKOMENDE INFORMATIE

over de inschrijving, bestekken, aanvullende
stukken en voorwaarden bij
stijn.devleeschouwer@bz.vlaanderen.be
of op het secretariaat Team Vlaams Bouwmeester
(+32) 2 553 29 63
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