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OO3101

Het Steen werd op 6 februari 1936 als monument beschermd 
omwille van de kunst-, historische en oudheidkundige waarden 
en is een van de belangrijkste bouwkundige relicten in 
Vlaanderen. Het is een iconisch gebouw dat een grote waarde 
heeft als “sluitsteen” van het rijke historische verleden van de 
stad. Het Steen is nauw verbonden met de oorsprong van de 
stad; het is de laatste duidelijk zichtbare getuige van de omwalde 
burcht die eeuwen het beeld van de stad bepaalde. Samen met 
de Antwerpse rede onderging het Steen diverse transformaties. 
Het is een complex waarin opeenvolgende bouwfasen en functies 
kunnen worden afgelezen en diverse elementen de erfgoedwaarde 
definiëren.

Ook als landmark vervult Het Steen een belangrijke functie. 
Volgens het Masterplan Scheldekaaien zal Het Steen bij de 
heraanleg binnendijks komen te staan en zal de relatie met de stad 
versterkt worden. Het is ook de bedoeling om de toegang tot het 
Steen en Steenplein te verbeteren zodat dat de site onlosmakelijk 
verbonden wordt met de historische binnenstad.

Het gebouw werd gedurende haar rijke geschiedenis verschillende 
keren gerestaureerd en aangepast aan nieuwe functies. Delen 
uit de 11de-12de eeuw, uit de 16de eeuw en toevoegingen uit het 
einde van de 19de en het midden van de 20ste eeuw zitten sterk 
in elkaar verweven. In de voorbije decennia zijn de invulling van 

het pand en diverse kleine verbouwings-campagnes eerder ad 
hoc uitgevoerd, zonder visie op de totaliteit en zonder aandacht 
voor de intrinsieke waarde van het monument. Het resultaat is 
een monument met een grote onderhoudsachterstand zonder 
duurzame invulling. 

Dit project ambieert het erfgoed op een duurzame en creatieve 
manier in te schakelen in een nieuwe ontwikkeling die een 
ruimtelijke en toeristische meerwaarde beoogt voor de stad. Het 
hergebruik en opnieuw functioneel maken van het Steen moeten 
bijdragen tot de instandhouding, de herwaardering en de publieke 
ontsluiting van dit monument.

De nieuwe bestemming van Het Steen wordt geprogrammeerd 
als een toeristisch onthaal-en bezoekerscentrum waarbij een 
introductie tot de stad de bezoekers op weg moet zetten voor hun 
verdere ontdekkingstocht door Antwerpen.

De stad Antwerpen wil immers een onthaal creëren waarbij 
een aantal noden, zoals ondermeer informatie, maar ook 
bezoekerservaringen (ticketing, booking, catering, exposities, 
…) gecombineerd worden in een positionerend verhaal binnen 
de historische binnenstad. Dit in combinatie met representatieve 
onthaalruimte(s) voor groepen, professionelen en pers, alsook 
verbruikersruimte, stadswinkel en kantoren voor medewerkers.

Het Steen wordt in de toekomst ook een vertrekpunt voor 
verkenningen per koets, fiets, boot,… waar bezoekers niet enkel 
toekomen vanop cruises en vanuit de stad, maar waar ze vooral 
kunnen vertrekken voor een kennismakingstocht door de stad.

Het Steen en zijn directe omgeving vormt zo het onthaalpunt bij 
uitstek voor het verhaal dat Antwerpen te bieden heeft en zal op 
deze wijze een breed doelpubliek aanspreken.

De stad Antwerpen wil de site ontwikkelen tot een ambitieus 
onthaalcentrum dat een hedendaags ruimtelijk antwoord biedt 
en tegelijk dit waardevol bouwkundig en kunsthistorisch erfgoed 
op een duurzame en kwalitatieve wijze weet te valoriseren. Zij is 
hierbij op zoek naar een interdisciplinair ontwerpteam dat in staat 
is om een geïntegreerde visie te vormen over een erfgoedgerichte 
ontwikkeling van het Steen .

De ontwikkelingsmogelijkheden en -opportuniteiten worden 
onderzocht op basis van het aangeleverde bouwhistorisch 
onderzoek en de cultuurhistorische waardestelling. Hiervoor 
rekent de opdrachtgever op een weloverwogen voorstel van de 
ontwerper, dat rekening houdt met het karakter van de site en de 
uitstraling van het geheel in zijn nieuwe functie.

De relatie met de Scheldekaaien, de nabije omgeving en de 
integratie van de waterkering worden eveneens beschouwd als 
essentiële randvoorwaarden van het ontwerp.

Het streven naar een optimaal toegankelijke, laagdrempelige en 
open site is een belangrijke ontwerpopdracht. Verder zijn een 
energie- en onderhoudsvriendelijke benadering van het geheel 
een voorwaarde. De aanpasbaarheid van het erfgoed zal op 
voorgaande vlakken verder onderzocht moeten worden.

OPDRACHTGEVER

Stadsbestuur Antwerpen

LIGGING

Steenplein 1, 2000 Antwerpen

BUDGET 

€9.000.000, incl BTW, excl Ereloon

HONORARIUM 

Globaal ereloon percentage voor architectuur, stabililteit en technieken 

(inclusief akoestiek) van 10,50 % berekend op het totale investeringsbedrag 

(exclusief ereloon EPB-verslaggever en veiligheidscoördnator ontwerp en 

uitvoering).

VERGOEDING

€ 15.000 (excl. btw) per kandidaat

5 kandidaten

ANTWERPEN - Het Steen

Volledige studieopdracht voor de ontwikkeling van Het Steen tot een toeristisch 
onthaal- en bezoekerscentrum.

Project binnen het erfgoedbesluit, belangrijke opmerking op pagina 7.
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Lokale besturen die een beschermd monument wensen te 
restaureren en hiervoor een erfgoedpremie Bijzondere Procedure 
van meer dan 50% of een onderzoekspremie aanvragen bij 
de Vlaamse Overheid moeten voldoen aan het Besluit van 
de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het 
Onroerenderfgoedbesluit van 12 juli 2013.
 
De projecten in Open Oproep die de restauratie van een beschermd 
monument inhouden, moeten dan ook de bepalingen volgen 
van deze regelgeving. Dit betekent dat voor deze projecten een 
ontwerper aangesteld wordt volgens een aangepaste procedure 
van de Open Oproep.
 
Concreet betekent dit in de eerste plaats dat bij de selectie van 
kandidaten gebruik gemaakt wordt van volgende selectiecriteria:

a) de relevante studie en beroepskwalificaties;
b) de algemene deskundigheid met betrekking tot de 

specifieke projectopdracht;
c) een vermelding van het gedeelte van de opdracht dat de 

ontwerper of uitvoerder minstens in eigen beheer zal 
uitvoeren;

 
De ontwerpopdracht voor de opmaak van beheersplannen, 

de voorafgaande onderzoeken, en de beheersmaatregelen, 
werkzaamheden of diensten aan beschermde goederen en 
erfgoedlandschappen wordt minstens gegund op basis van de 
volgende gunningscriteria:

1° 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

Er bestaat een mogelijkheid om bijkomende criteria toe te voegen 
maar deze mogen enkel aanvullend zijn en kunnen in geen enkel 
geval primeren boven de eerder vermelde criteria. Dit betekent 
dat de hiervoor opgesomde criteria steeds zwaarder zullen 
doorwegen dan toegevoegde criteria en bijgevolg steeds de 
eerste drie gunningscriteria van het bestek moeten uitmaken.
 
Opgelet: Kandidaat inschrijvers moeten in hun portfolio hun 
deskundigheid voor dit bijzondere erfgoedproject aantonen aan 
de hand van minstens de  elementen uit artikel 11.5.2 van het  
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 met betrekking tot 
kwaliteit.

Project binnen het Onroerenderfgoedbesluit
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OO3102

De Plantentuin Meise is een internationale wetenschappelijke 
onderzoeksinstelling en een botanische tuin van 92ha die vooral 
de tropische en Europese plantkunde centraal stelt. Er wordt aan 
wetenschappelijk onderzoek gedaan om de kennis over planten te 
vergroten en te verspreiden. Gedocumenteerde wetenschappelijke 
verzamelingen worden beheerd, bewaard en gevaloriseerd. De 
Plantentuin heeft eveneens een belangrijke museale, toeristische 
en educatieve functie.

Met tentoonstellingen, rondleidingen, ateliers, evenementen en 
vooral met een internationaal vermaarde verzameling planten 
wil de Plantentuin aan iedereen een ongeëvenaarde kijk op de 
biodiversiteit bieden om zo samen te bouwen aan een duurzame 
toekomst.

In 2014 mocht de Plantentuin meer dan 126.000 bezoekers 
verwelkomen, in vergelijking met 2000 is dit bijna een 
verdubbeling. Om deze evolutie te kunnen verderzetten dringen 
er zich ingrijpende werken op in de Plantentuin. In 2009 werd er 
voor de volledige Plantentuin een masterplan opgemaakt. Het 
masterplan is een goede leidraad als basis voor de toekomstige 
projecten en  zal gefaseerd worden uitgevoerd. Een eerste fase, 
de vernieuwing van de onthaalzone, vormt het voorwerp van deze 
Open Oproep.

Het domein werd beschermd als landschap ‘Rijksplantentuin’ 
bij koninklijk besluit van  9 augustus 1967. Deze belangrijke 
parameter vereist bij alle deelprojecten de nodige aandacht.

Het project kan opgedeeld worden in 4 deelprojecten:

1. Deelproject 1: Onthaalgebouw inkom Meise + 
conciërgewoning 
De Plantentuin telt twee publieke toegangen; inkom 
Meise en inkom Nieuwelaan. Toekomstige ontwikkelingen, 

zoals o.a. de sneltramlijn Willebroek – Brussel, zullen er 
voor zorgen dat de ingang Meise aan belang zal winnen. 
De opdrachtgever is dan ook van mening dat hier een 
nieuw, volwaardig onthaalgebouw voorzien moet worden 
met voldoende onthaalruimte, bergruimte en een kleine 
tuinwinkel. De huidige conciërgewoning aan deze inkom 
zal vervangen worden door een nieuwe, energievriendelijke 
woning.

2. Deelproject 2: Onthaalgebouw inkom Nieuwelaan 
De ingang aan de Nieuwelaan is de huidige hoofdingang. De 
ingang bestaat uit niet meer dan een klein wachterslokaal 
en een kassacombi. Een volledig nieuw te realiseren 
onthaalgebouw zal verschillende functies omvatten zoals 
een regionaal Toeristisch Infopunt en een tuinwinkel met een 
binnen- en een buitengedeelte. Toerisme Vlaanderen/Vlaams 
Brabant wenst de Plantentuin, via het infopunt, te gebruiken 
als ankerplaats voor de promotie van de Groene Gordel 
Een bezoek aan de Plantentuin begint ontegensprekelijk 
aan een van de onthaalgebouwen. Het is belangrijk dat 
deze gebouwen een sterke uitstraling hebben om bezoekers 
aan te trekken. Het meubilair in de publieke delen van 
de onthaalgebouwen maakt deel uit van de voorliggende 
opdracht. 
De Plantentuin zal gedurende de werken open blijven. En 
de hinder voor bezoekers moet tot een minimum beperkt 
blijven. De mogelijke fasering of het voorzien van tijdelijke 
infrastructuur maakt eveneens deel uit van deze opdracht.

3. Deelproject 3: Renovatie van de Vlaamse Hoeve 
De Vlaamse Hoeve is een U-vormig gebouw gelegen naast 
de inkom Nieuwelaan. Het gebouw is opgetrokken in 
baksteen in een sobere neorenaissance hoeve stijl. De hoeve 
verkeert momenteel in slechte staat en moet gerenoveerd 
worden. Gastenverblijven, een tweede conciërgewoning, 
kantoorruimte en een polyvalente ruimte zullen het 
programma van het gebouw vormen.

4. Deelproject 4: Heraanleggen Eredreef 
De Eredreef is de dreef die de verbinding maakt tussen 
de hoofdtoegangspoort aan de Nieuwelaan en het kasteel 
van Bouchout. De kasseiweg van de Eredreef is in slechte 
staat en moet heraangelegd worden. De heraanleg is de 
aanleiding om nieuwe rioleringsbuizen en een wachtleiding 
te voorzien. 
De Plantentuin zal in de toekomst een nieuwe parking 
aanleggen aan de overzijde van de Nieuwelaan. De 
opdrachtgever verwacht van het ontwerpteam een voorstel 
om de verbinding tussen  de parking en het onthaalgebouw 
zo optimaal mogelijk te organiseren.

Duurzaamheid wordt hoog in het vaandel gedragen. Het principe 
PEOPLE  PLANET  PROFIT moet terug te vinden zijn in de te 
realiseren gebouwen.

De opdrachtgever streeft naar een maximale toegankelijkheid van 
de gebouwen/site.

Via de Open Oproep zoekt de Plantentuin naar een ontwerper 
met één duidelijke architecturale visie voor de verschillende 
deelprojecten. De Plantentuin moet een sterke uitstraling krijgen 
naar de buitenwereld toe, een “landmark” die de filosofie van de 
Plantentuin naar de buitenwereld reflecteert.

MEISE - Plantentuin

Volledige studieopdracht voor het bouwen van twee nieuwe onthaalgebouwen met 
twee conciërgewoningen, de renovatie Vlaamse Hoeve en de heraanleg van de 
Eredreef in de Plantentuin Meise.

OPDRACHTGEVER

Agentschap Plantentuin Meise - Mandataris: Agentschap Facilitair Bedrijf 

- Afdeling Bouwprojecten

LIGGING

Nieuwelaan 38, 1860 Meise

BUDGET 

€ 3.850.000, excl BTW, excl ereloon

HONORARIUM 

Globale ereloonvork architectuur, technieken en stabiliteit: 7.5% - 10%

VERGOEDING

7.500 € (excl. btw) per kandidaat, 5 kandidaten
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OO3103

Het Medisch Centrum Sint Jozef is een psychiatrisch ziekenhuis 
gelegen in Munsterbilzen. Het zorgaanbod is georganiseerd 
binnen 3 leeftijdsgebonden doelgroepen (kinderen en 
jongeren, volwassen en ouderen) waarbij een brede waaier 
van zorg aangeboden wordt van poliklinische activiteiten, 
daghospitalisatie, residentiële behandeling tot mobiele teams. 
Het MCSJ heeft 276 erkende bedden, 35 erkende dagplaatsen, 20 
uitdovende PVT bedden en tevens 45 erkende PVT-bedden op een 
campus in Tongeren. 

Het MCSJ wil zich manifesteren als een voortreffelijk 
psychiatrisch ziekenhuis dat haar patiënten en hun leefomgeving 
een verantwoorde totaalzorg verstrekt met uitgesproken aandacht 
voor een individuele benadering. 
Deze totaalzorg is gericht op het bevorderen van de levenskwaliteit 
door het behouden, herstellen of creëren van het psychisch 
evenwicht of het dragelijk maken van psychische stoornissen.

De eerste patiënt werd opgenomen in 1897, bijna 120 jaar geleden. 
Op het terrein vind je dan ook nog vrij oude gebouwen, al dan niet 
leegstaand, terug. Eén van deze gebouwen, het Abdissenhuis, 
is beschermd sinds 2003. Daarenboven dient er rekening mee 
gehouden te worden dat ongeveer 1/4de van het totale terrein 
archeologisch beschermd is. De campus wordt in twee verdeeld 
door een openbare weg, de Abdijstraat. De verschillende 
gebouwen/afdelingen liggen verspreid over het terrein en worden 
voornamelijk door groen omgeven.

Het MCSJ wenst haar strategische zorgvisie in het sterk 
evoluerende landschap van de geestelijke gezondheidszorg te 
vertalen in een nieuw masterplan en dit met aandacht voor een 
humane zorgomgeving geïntegreerd in de dorpsgemeenschap. Dit 
masterplan vormt eveneens een lange-termijn-ontwikkelingskader 
voor de vernieuwing van de gebouwde infrastructuur van 
het MCSJ. Aan het masterplan koppelt het MCSJ meteen de 

ontwerpopdracht voor de eerste twee bouwprojecten. Het gaat 
om een nieuwbouw Ouderen (68 bedden en 15 dag plaatsen) en 
een nieuwbouw Volwassenen voor 25 plaatsen daghospitalisatie. 
Indien uit het nieuwe masterplan blijkt dat het opportuun is 
om andere bouwprojecten naar voor te schuiven (i.p.v. de twee 
voorgestelde projecten), is dit bespreekbaar.

Voor de ontwerper bestaat de uitdaging er in om een nieuwe 
functionele zorginfrastructuur te ontwerpen en in te planten, 
rekening houdend met de reeds nieuw gebouwde diensten/
afdelingen (zoals o.a. K-delta voor Kinderen & Jongeren en de 
Technische Dienst). Daarnaast dient de ontwerper een beheersplan 
op te stellen, volgens het decreet Onroerend Erfgoed, voor de 
beschermde zone en het beschermd monument. Dit beheersplan 
is afgestemd op het nieuw te ontwikkelen masterplan. Voor de 
herbestemming van het Abdissenhuis wordt de integratie binnen 
de werking van het MCSJ bestudeerd, rekening houdend met de 
wetgevingen waaraan het MCSJ dient te voldoen. 

Het MCSJ blijft kiezen voor doelgroep specifieke gebouwen, 
met een duidelijk onderscheid tussen deze doelgroepen. De 
uitstraling van de nieuwe gebouwen moet de destigmatisering 
van de psychiatrische patiënt voorop stellen en moet 
vermaatschappelijking, herstel en re-integratie stimuleren. 
De gebouwen bieden een veilige gestructureerde omgeving, 
waarborgen de nodige privacy en maken supervisie mogelijk. 
Er wordt bij voorkeur ingezet op laagbouw en een open huiselijk 
karakter staat voorop. De vernieuwde campus behoudt zijn 
leesbaarheid en creëert kansen tot ontmoeting: architectuur 
en zorgprogramma’s stimuleren het gemeenschapsleven.  
Afscherming door bv. groene buffers creëert een beschermende 
verblijfsomgeving van onze zorgvragers. Dagactiviteiten worden 
duidelijk onderscheiden van verblijfsactiviteiten.

Gezien er op het moment van publicatie nog geen duidelijkheid 
is over de mogelijke subsidiering van bouwprojecten in de 
gezondheidszorg, moet de vroegere subsidieregeling van het 
VIPA in acht genomen worden.

Het MCSJ wenst zoveel als mogelijk duurzaam en CO² neutraal te 
bouwen. Daarbij is de bouwkost zeer belangrijk, maar minstens 
even belangrijk zijn de exploitatiekosten:
 · Technische onderhouds- en schoonmaakkosten, logistieke 

kosten (wandelafstanden personeel, aantal bergingen,…)
 · Energiekosten(geïntegreerd concept gebouw/technieken/

stabiliteit)
 · Verbouwingskosten (flexibiliteit van het gebouw bij groeiende/

inkrimpende afdelingen)
 · Bovenstaande dient gerealiseerd te worden binnen het kader 

van de vroegere VIPA-reglementering/subsidiering (tenzij er 
ondertussen nieuwe richtlijnen zouden verschijnen) en de 
erkenningsnomen voor psychiatrische ziekenhuizen.

Na de oplevering van het masterplan kan de opdrachtgever 
besluiten om het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor 
de uitvoering van het masterplan te gunnen aan het ontwerpteam. 
De opdrachtgever is daartoe niet verplicht; hij kan ook beslissen 
om de betreffende vervolgopdrachten mits inrichting van een 
nieuwe aanbestedingsprocedure aan derden te gunnen. In 
dat geval zal de opsteller van het masterplan met de taak van 
kwaliteitssupervisor belast worden.

OPDRACHTGEVER

Medisch Centrum Sint-Jozef vzw, 

www.mc-st-jozef.be

LIGGING

Abdijstraat 2, 3740 Bilzen

BUDGET 

Uitvoeringsopdracht: €11.500.000 (voor twee bouwprojecten), excl BTW, 

excl ereloon.

HONORARIUM 

Masterplan + beheersplan: forfait 80.000€ - Uitvoeringsopdracht : globaal 

ereloon max. 9%

VERGOEDING

€8.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

BILZEN - Medisch Centrum Sint-Jozef

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan, uitvoering van 2 
gefaseerde bouwprojecten en opmaken van een beheersplan voor het beschermde 
monument en de daarrond liggende beschermde ondergrond van het Medisch 
Centrum Sint-Jozef.
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OO3104

De gemeente Grimbergen, aan de noordrand van het Brussels 
Gewest, telt meer dan 36.000 inwoners, gehuisvest in de 
deelgemeenten Grimbergen, Strombeek-Bever, Humbeek en 
Beigem en in kernen zoals Borgt en Verbrande Brug. Als parel 
van Brabant biedt Grimbergen een pallet aan mogelijkheden voor 
culturele, toeristische, sportieve en sociale beleving. De gemeente 
dankt deze mogelijkheden aan haar historisch patrimonium 
(abdij, basiliek, watermolens, …) en aan het natuurschoon dat 
volop aanwezig is (Maalbeekvallei, Lintbos, …) en gevaloriseerd 
wordt. Toch staat Grimbergen ook stevig in het hier en nu, met 
zijn mogelijkheden en uitdagingen. Zo is er een Cultuurcentrum 
met een sterke uitstraling, waar hedendaagse kunstuitingen 
een plaats vinden, maar ook nood aan buurtwerk om de sociale 
cohesie in specifieke wijken te bevorderen.

In deze rijk geschakeerde context wensen het gemeentebestuur 
en het OCMW te Strombeek-Bever een nieuwbouw te realiseren 
als huisvesting voor het OCMW, de openbare bibliotheek en 
aanvullende diensten. Dit gebouw moet, gezien zijn ligging, 
een stedenbouwkundig verantwoorde verbinding maken tussen 
het Cultuurcentrum, de hogere woongebouwen rondom het 
Gemeenteplein en de traditionele arbeiderswoningen langsheen 
de Victor Soensstraat en de Wemmelsestraat. Het moet 
herkenbaar zijn en openheid uitstralen.

Het OCMW droomt van een gecentraliseerd welzijnshuis waar de 
Grimbergenaar welkom is en terecht kan voor alle welzijnsvragen. 
Dit concept stelt dus de burger centraal: geen ambtelijke cultuur, 
maar klantcultuur. Het gebouw dient deze cultuur uit te dragen: 
helder, toegankelijk, open, warm en laagdrempelig. Uitdaging is 
om dit te combineren met de functionele eisen van de specifieke 
dienstverlening van een OCMW, niet in het minst de veiligheid en 
het welzijn van het personeel en de wettelijke privacyrechten van 
de hulpvrager.

De indeling in frontoffice en back-office is een bijzonder en nog 
nader uit te werken aandachtspunt bij het ontwerp.

Ook andere organisaties, zoals Kind en Gezin, worden bij 
voorkeur in het gebouw gehuisvest of krijgen er spreekruimtes ter 
beschikking.

Voor haar bibliotheek heeft de opdrachtgever geen geringere 
verwachtingen. Een bibliotheek was tot voor kort vooral een 
kennis- en informatiecentrum, een depot van kennis dat aan 
uitlening doet. Van de moderne bibliotheek wordt echter verwacht 
dat ze heel wat meer doet dan boeken verzamelen, bewaren en 
uitlenen. Dit heeft onvermijdelijk zijn weerslag op de architectuur 
ervan. Bezoekers komen niet langer enkel om materialen te 
ontlenen. Ze lopen eens langs om kranten of tijdschriften te 
lezen, het internet te raadplegen of een expositie te bezoeken. De 
bibliotheek van de toekomst draait om mensen, ontmoetingen en 
ervaringen.

Bij een dergelijke belevenisbibliotheek is de fysieke plek en de 
inrichting van de bibliotheekruimte erg belangrijk. Een bibliotheek 
moet aantrekkelijk en verrassend zijn, geen rechthoekige doos, 
maar een open gebouw, waar mensen aangenaam kunnen 
verblijven. Klassieke opstellingen met centraal boeken en 
daarrond leestafels wijken voor vrije ruimte.

Het is een uitdaging dit te vertalen naar een ruimte waarin de 
verschillende functies van een hedendaagse bibliotheek tot 
uiting komen. Het gebouw moet een evenwichtige verhouding 
bieden tussen het gemak voor de gebruiker, comfortabele 
werkomstandigheden voor het personeel en efficiënt 
management.

Globaal dient ontwerp op een intelligente en praktische manier 
om te gaan met de complexe mix van functies in één gebouw, 
in het bijzonder de combinatie van cultuur met welzijn. 
Synergiemogelijkheden tussen beide functies moeten in een 
open dialoog terdege worden onderzocht.

Aangezien de opdrachtgevers duurzaamheid hoog in het vaandel 
voeren, dient bij het uitwerken van een ontwerpvoorstel rekening 
te worden gehouden met de BEN-norm. Aansluitend moet er, in 
functie van de verschillende gebruikers, aandacht zijn voor een 
goed beheer van het gebouw en de installaties. Bij de keuze van 
installaties moeten ook lange termijnkosten, zoals onderhouds- 
en vernieuwingskosten, in rekening gebracht worden.

Om de uitdaging compleet te maken, wenst de opdrachtgever 
een gebouw te bekomen dat voldoende moduleerbaar is om 
in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Wie neemt de 
handschoen op?

OPDRACHTGEVER

Gemeentebestuur Grimbergen

LIGGING

Victor Soensstraat 55, 1853 Grimbergen 

Hoek Wemmelsestraat – Victor Soensstraat

BUDGET 

€10.000.000, incl BTW, incl ereloon

HONORARIUM 

globaal ereloon min 9,5% - max 10,5%

VERGOEDING

€ 4.000 (excl. btw) per kandidaat

5 kandidaten

GRIMBERGEN - OCMW gebouw en bibliotheek

Volledige studieopdracht voor een nieuw gebouw als huisvesting voor OCMW, 
bibliotheek en aanvullende diensten te Grimbergen.
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De academies voor Beeldende en Toegepaste kunst en Muziek-
Woord-Dans in Heist-op-den-Berg tellen samen een 2500-tal 
leerlingen. Beide academies zijn sinds 35 jaar in één gebouw 
gehuisvest en hebben door de steeds stijgende groei van het 
leerlingenaantal een steeds nijpender plaatsgebrek, waardoor 
een aantal afdelingen reeds zijn moeten uitwijken naar andere 
locaties.

Het is de doelstelling van het gemeentebestuur dat leerlingen 
hun onderwijs kunnen volgen in een voldoende ruim gebouw 
dat voldoet aan de huidige akoestische, energetische en 
veiligheidseisen en bovendien over de nodige facilitaire 
mogelijkheden beschikt.

Uit een intern rapport is gebleken dat de academie behoefte 
heeft aan 2200 m² bijkomende bruto ruimte, als uitbreiding op het 
huidige gebouw. Het nieuwe gedeelte zal voornamelijk dienen om 
de academie muziek-woord- dans te huisvesten. Het bestaande 
deel zal dan worden ingevuld door de academie beeldende en 
toegepaste kunst. Het is wel de bedoeling dat de academies in 

verbinding met elkaar staan, en bepaalde ruimten kunnen delen 
zodat synergiën tussen beide academies mogelijk zijn.

De site bevindt zich in het centrum van de gemeente, aan de Oude 
Godstraat, en aan de voet van de Heistse berg.  Eerder werd een 
masterplan voor het centrum opgemaakt, waarin tevens over de 
academie, en diens rol in het centrum, een visie werd ontplooid, 
waarbij de as Berg – Bergstraat – Cultuurplein – Stationsstraat als 
ruggegraat voor het centrum fungeert.

De opdrachtgever verwacht dat de ontwerper naast een voorstel 
voor het nieuwe gebouw ook voorstellen formuleert over hoe de 
site doorwaadbaar te maken, over de organisatie en de inrichting 
van het omliggend publiek domein, en de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid voor de gebruikers.

Het resultaat zou een echte kunstencampus moeten zijn, een 
trefpunt voor kunstenaars waar kruisbestuiving tussen de 
verschillende aangeboden disciplines mogelijk is.

OPDRACHTGEVER

Gemeentebestuur Heist-op-den-berg

LIGGING

Oude Godstraat 8, 2220 Heist-op-den-Berg

BUDGET 

€4.000.000, excl BTW, excl ereloon

HONORARIUM 

Ereloon architectuur tussen 6,5% en 7,5%

Ereloon stabiliteit tussen 1% en 1,3%

Ereloon technieken tussen 2,5% en 3,2%

VERGOEDING

€8.000 (excl. btw) per kandidaat,4 kandidaten

HEIST-OP-DEN-BERG - Academie

Volledige studieopdracht voor de verbouwing en uitbreiding van Academie voor 
Muziek, Woord, Dans en Academie voor Beeldende en Toegepaste kunst te Heist-op-
den-Berg.
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Voor de geplande stadsvernieuwing van de omgeving van 
de Leet wordt een opdracht tot opmaak van een masterplan/
beeldkwaliteitsplan uitgeschreven. Deze opdracht beoogt een 
samenhangende visie over de verschillende elementen die de 
kwaliteit van de publieke ruimte bepalen.

Deze stadsvernieuwing focust op de herinrichting van de 
omgeving van de Leet tot een modern (groen) hart van de stad en 
sluit daarbij aan op de Grote Markt die op vandaag het stenen hart 
van de historische stadskern vormt.

 De projectsite de Leet en omgeving situeert zich in de historische 
stadskern van Ieper. Deze site is van onschatbare historische 
waarde. Ieper was in oorsprong een landbouwgemeenschap 
ontstaan langs de boorden van de Ieperlee: het projectgebied 
vormt de bakermat van de stad die terug gaat tot de 10e eeuw na 
Christus.

Ieper heeft zijn positie als Vlaams cultureel erfgoed verworven: 
Ieper als één van de grootste (wereld)steden in de Middeleeuwen 
wordt op deze site weerspiegeld. Ook de herinnering aan ‘De 
Groote Oorlog’ WO I 14-18 zet Ieper voluit op de kaart. De site is 
van groot belang voor de stad Ieper maar zijn historische uniciteit 
overstijgt dit lokale niveau.

Door deze centrale ligging is het van belang dat deze site optimaal 
benut en ontsloten wordt voor de bewoners en  bezoekers. 
De relatie met stedelijke voorzieningen en functies, het 
mobiliteitsgebeuren, groenruimtes ,… moet diepgaand benaderd 
worden. De positie en het functioneren van de projectsite binnen 

de stedelijke omgeving verdient de nodige aandacht.

De site kampt met een aantal knelpunten:
· Overbelasting van de site door mobiliteitsproblematiek.
· Ruimtelijke versnippering
· Ontkenning van de plaats als ‘bakermat’ van de stad.
· Ongedefinieerde publieke ruimtes.
· Ontbreken van ruimtelijke kwaliteit van de publieke ruimte.
· Grote oppervlakte versteende ruimte.
· Miskennen van open pleinfunctie
· Miskennen van mogelijke aangename woonfunctie

De complexiteit van voorliggende opdracht wordt ingegeven door 
een veelheid aan factoren: unieke historische locatie met hoog 
potentieel, de vraag voor een fijnbesnaarde aanpak die anderzijds 
ook drastische keuzes durft uitspreken,  aandacht en respect voor 
de waardevolle erfgoedomgeving, een aanleg met optimale inzet 
voor de bewoner en bezoeker, een hedendaags ruimtegebruik, het 
ruimtelijk en functioneel connecteren met de aanwezige stedelijke 
omgeving, drager van stedelijke voorzieningen, antwoord geven 
op het mobiliteitsvraagstuk, hoog  ambitieniveau dat inspeelt op 
klimaatverandering en duurzaamheid in al zijn facetten.

De opdracht getuigt van een hoge moeilijkheidsgraad en 
vereist een integrale multidisciplinaire aanpak binnen één 
ontwerpteam waar een sterke deskundigheid in verschillende 
disciplines aanwezig is: de omgang met het unieke erfgoed, met 
respect voor de hoge historische waarde, aanleg die inspeelt op 
klimaatverandering, modern nieuw groen hart van de stad.

De stad Ieper stelt volgende uitgangspunten voorop voor dit 
project:
· Ruimte voor historiek
· Ruimte voor herinnering
· Ruimte voor ontmoeting
· Ruimte voor bereikbaarheid en ontsluiting
· Ruimte voor groen
· Nieuwe stedelijkheid
· Ruimte voor water
· Ruimte voor eigentijdsheid en vernieuwing
· Ruimte voor duurzaamheid
· Vernieuwend karakter
· Duurzaamheid binnen een uniek historisch kader
· Klimaatadaptatie
· Participatie als onderdeel van een duurzame aanpak

Deze opdracht situeert zich op het raakvlak van stedenbouw 
en architectuur en vereist affiniteit met de organisatie van 
ruimtelijke ontwikkelingen binnen beschermde dorpszichten 
en de herwaardering van historisch erfgoed. Dit masterplan 
speelt 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.

Na de oplevering van het voorontwerp inrichtingsplan 
zal het ontwerpteam de stad op afroep adviseren tijdens 
de uitvoeringswerken. De opsteller van masterplan/ 
beeldkwaliteitsplan en voorontwerp inrichtingsplan zal met de 
taak van supervisor belast worden.

OPDRACHTGEVER

Stadsbestuur Ieper

LIGGING

Vandepeereboomplein, 8900 Ieper 

De Leet en omgeving

HONORARIUM 

€60.000 (excl.btw) opmaak van het masterplan/beeldkwaliteitsplan

€25.000 (excl. btw) opmaak van het voorontwerp inrichtingsplan (bovenbouw)

VERGOEDING

€ 7.500 (excl. btw) per kandidaat 

3 kandidaten

IEPER - De Leet

Volledige studieopdracht voor opmaak van een masterplan/beeldkwaliteitsplan met 
voorontwerp inrichtingsplan voor ‘ stadsvernieuwing de Leet en omgeving’ te Ieper.
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De gemeente Anzegem wenst een realistisch en kwalitatief 
antwoord te bekomen voor het ruimtelijke en programmatorisch 
vraagstuk rond de afgebrande Sint-Jan Baptist en Sint- 
Eligiuskerk. 

Anzegem, een gemeente in Zuid-West-Vlaanderen, telt bijna 
15.000 inwoners.

Op 16 oktober 2014 brandde de 12de -eeuwse Sint-Jan Baptist en 
Sint-Eligiuskerk in het centrum van Anzegem uit. Het grootste 
deel van dit beschermd monument en zijn inboedel ging verloren 
in de brand, enkel de sacristie en de kostbaarheden in de sacristie 
bleven gespaard.

Bovendien is de gemeente is al langer op zoek naar een oplossing 
voor de te krap gehuisveste gemeentediensten. 

De gemeente kiest ervoor om maximaal in te zetten op een 
centralisatie van haar diensten in en rond de Sint-Jan Baptist en 
Sint-Eligiuskerk.

Het is in de huidige sociaal-culturele situatie van de gemeente 
(afnemend aantal kerkgangers) en het huidige budgettaire 
klimaat, niet meer opportuun om een geloofsplaats ter grootte 
van de originele Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk te voorzien.

Door de centralisatie van haar diensten te combineren met 
de heropbouw van de kerk wil de gemeente een financieel 
verantwoord locatiebeleid voeren: het samenleggen van 
verschillende budgetten moet een kwalitatief resultaat opleveren.

De gemeente Anzegem zoekt een ontwerper/ontwerpteam voor 
de realisatie van:
 · de renovatie van het schip van de Sint-Jan Baptist en 

Sint-Eligiuskerk;
 · inbrengen van een deel van de liturgische ruimte in het schip 

van de kerk;
 · inbrengen representatieve ruimtes gemeente in het schip van 

de kerk;

een overdekte verbinding tussen het bestaande gemeentehuis en 
de nieuwe ruimtes in de Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk.
De restauratie van het koor, de sacristie en de kerktoren maken 
geen deel uit van de voorliggende opdracht: deze opdracht 
werd reeds gegund aan een gespecialiseerd team, waardoor 
een doorgedreven communicatie en afstemming tussen beide 
projecten noodzakelijk is.  De ruimtes blijven bestemd als 
religieuze ruimte. 

Voorgaand werd een traject (inclusief ontwerpworkshops) 
doorlopen met het projectteam: de gemeente Anzegem, de 
Kerkfabriek, Intercommunale Leiedal, Dienst Onroerend 
Erfgoed, het bisdom Brugge, Provincie West-Vlaanderen, Ruimte 
Vlaanderen...  De resultaten hiervan vormen de basis voor de 
projectdefinitie. 

Voor het schip van de kerk werkte het projectteam een voorstel 
uit voor een ‘multifunctioneel gebruik’ en een ‘gedeeld gebruik’. 

Het ‘multifunctioneel gebruik’ heeft betrekking op een gedeelte 
van de gelijkvloerse oppervlakte van het schip. Deze ruimte van 
± 350 m2 zal dienst doen als liturgische ruimte, maar kan ook 
worden ingezet als multifunctionele gemeenschapsruimte voor 
allerhande socio-culturele activiteiten.

Verder stelt het projectteam voor om in een deel van het schip 
‘gedeeld gebruik’ te realiseren. Het gemeentebestuur kampt 
immers met plaatsgebrek. Ruimte in het schip voor politieke en 
ceremoniële functies (gemeenteraadszaal, trouwzaal, …) zou een 
ideale oplossing zijn.

Wat de ruimtelijke verdeling kan zijn tussen de zone voor gedeeld 
gebruik en de zone voor herbestemming en hoe dit architecturaal 
wordt ingevuld, is niet uitgeklaard.

Maar dat de liturgische ruimte volledig afgescheiden wordt van 
de gemeentehuisfunctie, staat voor iedereen vast.

OPDRACHTGEVER

Gemeentebestuur Anzegem

LIGGING

Dorpsplein, 8750 Anzegem

BUDGET 

€4.425.000 excl BTW, excl ereloon

HONORARIUM 

Ereloon architectuur min 7% – max 11%

Ereloon stabiliteit min 2% - max 3%

Ereloon technieken min 2% - max 3%

Ereloon omgevingsaanleg min 4% - max 5% 

(Alle percentages worden toegepast op het totale investeringsbedrag)

VERGOEDING

€7.500 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

ANZEGEM - Herbestemming kerk

Volledige studieopdracht voor de renovatie van de kerk tot liturgische ruimte en 
representatieve ruimtes voor de gemeente te Anzegem.
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De gemeente Dilbeek, met haar 41.000 inwoners, ligt in het 
westen van de provincie Vlaams-Brabant. Groot-Dilbeek bestaat 
uit 6 deelgemeenten. De sites die het voorwerp uitmaken van 
deze opdracht liggen in Schepdaal (Caerenberg) en Itterbeek 
(Keperenberg). 

Site Caerenberg is vooral een recreatieve site met een sporthal, 
voetbalvelden en een jeugdclub, omsloten door woningen.

De site Keperenberg is een meer complex gebied. Rond 
een centrale parking (kant Keperenbergstraat) vind je de 
gemeentelijke lagere school ’t Keperke (binnenkort uit te breiden 
met een kleuterschool en kinderdagverblijf), buiten- en naschoolse 
kinderopvang, een jeugdclub, het oud gemeentehuis van Itterbeek 
(leegstaand), het kantoor van de gemeentelijke dienst Financiën, 
een tennishal met kantine, het OCMW gebouwencomplex met 
kantoren, woonzorgcentrum, dagcentrum, dienstencentrum 
en assistentiewoningen, en een sportzaal met aanleunende 
faciliteiten (cafetaria, vergaderzaal, feestzaal). In de opdracht van 
het masterplan Keperenberg wordt het gebouwencomplex van 
het OCMW en zijn omgeving meegenomen.

De beide sites werden ongeveer 40 jaar geleden ontwikkeld, en 
zijn niet meer helemaal aangepast aan de noden van vandaag.

Tussen beide gebieden is er een LAT- relatie. Elk van de plekken 
heeft zijn eigenheid. Elk van de sites heeft uiteraard een aparte 
band met en betekenis voor de onmiddellijke omgeving, de 
omwonenden en de gebruikers. Maar in het groter plaatje van 
de gemeentelijke voorzieningen zijn ze complementair, en de 
voorzieningen moeten elkaar aanvullen, in antwoord op de noden 
van de hele Dilbeekse gemeenschap.

De bevolking van Dilbeek groeit, en de prognose is dat dit de 
komende jaren ook nog het geval zal zijn. En meer inwoners 

betekent nieuwe vragen en nood aan bijkomende, aangepaste 
voorzieningen.

De ruimte in de gemeente is beperkt, en daarom wil het 
gemeentebestuur inzetten op een optimaal, efficiënt gebruik 
van de locaties voor de huidige en nieuwe functies, door te 
vernieuwen waar nodig en uit/in te breiden waar mogelijk. 
Duurzaamheid, inzetten op optimaal grondgebruik, zoveel 
mogelijk multifunctioneel gebruik van terreinen en gebouwen, 
en goede bereikbaarheid en toegankelijkheid voor alle (weg)
gebruikers zijn daarbij speerpunten.

Een masterplan voor elk van beide sites moet de meest optimale 
situatie helder krijgen.

Omdat de gebieden nu al sterk verankerd zijn in hun omgeving en 
intensief gebruikt worden, werd het participatietraject al aangezet, 
zodat de visie groeit in cocreatie met de burgers en verenigingen.

In het masterplan willen we een nieuw, aantrekkelijk en wervend 
concept voor de toekomst van de sites Keperenberg en Caerenberg 
vorm geven, en prioriteiten bepalen en acties vastleggen voor 
uitvoering op korte en langere termijn.

Het project omvat onder meer:
 · het opmaken van de ontwikkelingsplannen voor de sites, en 

de financiële analyse van de voorstellen om tot strategische 
keuzes te komen voor de realisatie;

 · het geven van advies over de realisatie- en 
financieringsmogelijkheden (PPS, subsidies, ...);

 · het ontwerpen van één of meerdere deelprojecten;
 · het leveren van input voor en het deelnemen aan het 

participatietraject. 

Om alle opportuniteiten van de sites optimaal te benutten 
zoeken we een innovatief en gemotiveerd  interdisciplinair team 
van ruimtelijke planner(s), architect(en) en consultant(s), dat 
onderzoekt wat binnen de krijtlijnen van het project, de resultaten 
van het participatietraject en rekening houdend met de financieel-
economische haalbaarheid, de meest kwalitatieve invulling 
en uitwerking kan zijn. De ontwerpteams worden uitgedaagd 
om onze hoge ambities te vertalen in een even ambitieuze 
en creatieve toekomstvisie. We zoeken kandidaten die sterk 
zijn in het ontwerpend onderzoek  en een  brug kunnen slaan 
tussen gebiedsontwikkeling, publieke ruimte en architectuur. 
Daarnaast moeten de ontwerpteams voldoende de dynamiek 
van de vastgoedmarkt kennen om in staat zijn een strategie voor 
het vermarkten van een gedeelte van het projectgebied uit te 
stippelen.

Over het toekennen van vervolgopdrachten als daar zijn 
opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, 
(deel-)opdrachten voor de uitvoering van het masterplan of 
begeleiding in het ontwikkelen van een financieringssysteem, 
zal het gemeentebestuur later oordelen. Het bestuur kan er toe 
besluiten om de betreffende vervolgopdrachten aan derden te 
gunnen. In dat geval zal de opsteller van het masterplan met de 
taak van supervisor belast worden. Indien het masterplan niet tot 
verdere uitvoering leidt, kan de opsteller ervan geen rechten van 
schadevergoeding doen gelden.

OPDRACHTGEVER

Gemeentebestuur Dilbeek

LIGGING

Site Keperenberg: Keperenbergstraat 37-41, Itterbeek

Site Caerenberg: Kerkhofstraat, Schepdaal, 1700 Dilbeek

BUDGET 

€1.300.000, excl BTW, excl ereloon

HONORARIUM 

Opmaak masterplan: 100.000€ excl btw

Uitvoering : globaal ereloon min 10,45% en max 12,30%

VERGOEDING

€7.500 (excl. btw) per kandidaat, 3 kandidaten

DILBEEK - Caerenberg en Keperenberg

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en eventuele 
uitvoering voor de site Caerenberg en Keperenberg te Dilbeek.
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