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De stad Antwerpen wil voor de iconische Rubenssite, die 
een grote erfgoedwaarde en internationale uitstraling heeft, 
een vernieuwende visie laten ontwikkelen op het onthaal, het 
belevingsparcours en de werking, met een gefaseerde realisatie 
waarvan een innovatief onthaal prioritair en gebudgetteerd is. 
Aanleiding tot de opdracht zijn enerzijds knelpunten als het 
niet langer functioneel voldoen van het huidige ticketpaviljoen 
en de versnipperde toegang tot de site en anderzijds de nood 
aan optimalisatie van bezoekersfaciliteiten en ondersteunende 
functies. 

Het Rubenshuis en -palazzo met portiek en tuinpaviljoen, het 
Kolveniershof en de gereconstrueerde zeventiende-eeuwse 
stadstuin zijn als beschermde monumenten onaanraakbaar en 
deze historische site moet maximaal gerespecteerd worden, 
maar de locaties waar de site het openbaar domein raakt zijn 
interessante invulplaatsen voor de verschillende lagen van de 
onthaalinfrastructuur: Wapper, Hopland en Kolveniersstraat. 

Vertrekkend van een globale strategische visie voor de site wordt 
ingezoomd op een nieuw bezoekerscentrum in de brede en 
verruimde zin van het woord. 

Het bezoekerscentrum is dé centrale hub waar al het Rubens-
gerelateerd erfgoed samenkomt en van waaruit alle aan 
Rubens en de barok verwante verhaallijnen in Antwerpen 
kunnen geëxploreerd worden. Bezoekers worden er voor een 
directe ervaring doorverwezen naar het Rubenshuis, voor meer 
kennisvergaring naar het Rubenianum of voor een verdere 
ontdekkingstocht naar de monumentale kerken met hun 
kunsthistorische schatten en naar andere relevante musea en 
erfgoedplekken. 

Dit bezoekerscentrum is open, transparant, vlot toegankelijk, 
uitnodigend, verleidelijk, authentiek, … en biedt diensten aan 
die persoonlijk beleefd en ervaren worden, die hedendaags, 
innovatief en interactief zijn. Het bezoekerscentrum is de 
toegang voor individuele museumbezoekers en diverse types van 
groepen, meer geïnteresseerde bezoekers en gespecialiseerde 
onderzoekers, leveranciers en personeel. Het omvat onder 
meer bezoekersinformatie (information desk), ticketbalie, 
vestiaire, sanitair, shop, groepsonthaal en meeting point, maar 
ook verbeterde museale infrastructuur als een multimediale 
belevingsruimte met stimuli en verdieping voor bezoek aan ander 
Rubens- en barokerfgoed (experience centre).

Binnen een ruimere visie dient ruimte gedefinieerd en bepaald te 
worden voor educatieve en polyvalente ruimten, een bibliotheek 
met leeszaal, , een klein restauratieatelier, (overslag)depot en 
archieven, personeelsruimten, conferentiefaciliteiten, ruimte voor 
recepties (corporate entertainment). Dit wordt gecombineerd 
met een positionerende rol in de historische binnenstad en 
vormt zo het onthaalpunt en kompas bij uitstek voor het verhaal 
dat Antwerpen te bieden heeft aan een breed en internationaal 
doelpubliek. 

De geoptimaliseerde bezoekersstroom door gebouwen en tuinen 
moet een belevingsparcours vormen, een verhoogde appreciatie 
verzekeren en een meerwaarde betekenen. De stad Antwerpen 
wil een nieuwe kijk op bezoekersfaciliteiten ontwikkelen en 
wil faciliteiten ontwerpen die een hedendaagse invulling van 
het begrip ‘onthaal’ en ‘beleven’ bieden, met inbegrip van een 
scenografische aanzet voor het bezoekerscentrum, en die 
tegelijkertijd het waardevol bouwkundig en kunsthistorisch 
erfgoed op een duurzame en kwaliteitsvolle wijze weten te 
valoriseren, met inbegrip van de heraanleg van de historische 
tuin. 

De ontwikkelingsmogelijkheden worden onderzocht op basis van 
de door de opdrachtgever aangeleverde randvoorwaarden, nl. het 
bouwhistorisch onderzoek met waardenstelling en het ruimtelijk 
kader. Hiervoor rekent de opdrachtgever op een weloverwogen 
globale visie en schetsontwerp van de ontwerper, die rekening 
houden met het karakter van de site en de uitstraling van het 
geheel met zijn nieuwe functie. Dit project ambieert het erfgoed 
van de Rubenssite op een duurzame en creatieve manier in 
te schakelen in een nieuwe ontwikkeling die een ruimtelijke, 
toeristische en architecturale meerwaarde beoogt voor de stad. 

Visie, plan van aanpak en ontwerpvoorstel worden in een intensieve 
samenwerking tussen ontwerper en bouwheer uitgediept, waarbij 
multidisciplinaire expertise en procesbereidheid cruciaal zijn om 
tot een maatschappelijk evenwichtig eindresultaat te komen.

OPDRACHTGEVER

Stadsbestuur Antwerpen 

PROJECTLEIDER

Hans Goossens | consulent architectuur

LIGGING

Rubenssite: 

 · Het beschermd monument Rubenshuis en -tuin, Wapper 9-15 en 

Hopland 13 in Antwerpen

 · Het belendende Rubenianum met het beschermd monument 

Kolveniershof, Kolveniersstraat 16-20, Antwerpen 

BOUWBUDGET

5.400.000,00 euro incl. btw 

TIMING

Toewijzing van de opdracht aan de ontwerpers: maart 2017

HONORARIUM

Globale ereloonvork van 9 % - 10% voor architectuur, stabiliteit en 

technieken, berekend op het totale investeringsbedrag en gebaseerd op 

architectuur klasse 3, stabiliteit KVIV klasse 1 en technieken KVIV klasse 1 

VERGOEDING

15.000,00 euro (incl. btw) per kandidaat, 5 kandidaten 

ANTWERPEN - Rubenssite

Volledige studieopdracht voor de ontwikkeling van een visie op onthaal, beleving en 
werking van de Rubenssite met uitwerking van een nieuw onthaalconcept.



6 OO3201 - Antwerpen - Rubenssite / Stadsbestuur Antwerpen



77



8 OO3201 - Antwerpen - Rubenssite / Stadsbestuur Antwerpen



9



10 OO3201 - Antwerpen - Rubenssite / Stadsbestuur Antwerpen



11



12 OO3202 - Dilbeek – Dominiek Savio Groot-Bijgaarden / VZW Don Bosco



13



14 OO3202 - Dilbeek – Dominiek Savio Groot-Bijgaarden / VZW Don Bosco



15

OO3202

VZW Don Bosco onderwijscentrum heeft in Groot-Bijgaarden vier 
schoolvestigingen: Don Bosco secundair, Vrije Basisschool Don 
Bosco, Vrije Kleuterschool Savio en Broederschool. De scholen 
liggen in een straal van 2,7 km verspreid. De infrastructuur van 
de basisschool, kleuterschool en Broederschool is bouwvallig en 
bovendien kampen deze scholen met een capaciteitsbeperking. 
Op korte termijn worden er in de schoolomgeving een aantal 
woonverkavelingen ontwikkeld, waardoor de nood aan 
capaciteitsuitbreiding nog toeneemt. 

Gezien de toestand van de huidige schoolgebouwen achten we het 
noodzakelijk om infrastructureel wijzigingen aan te brengen. We 
opteren voor de uitbouw van een volledig nieuwe site die centraal 
gelegen is en waar al onze kleuters kunnen ondergebracht worden 
alsook onze leerlingen van het eerste tot en met het derde leerjaar. 
Samen gaat dit over 480 kleuters verdeeld over 20 klassen en 360 
lagere schoolkinderen verdeeld over 15 klassen. 

Als Don Boscoschool vinden we het heel belangrijk dat onze 
kinderen heel wat ontplooiingskansen krijgen binnen de 
schoolomgeving. Zij mogen hier niet enkel leren en vaardigheden 
verwerven, maar worden eveneens erkend en benaderd in alles 
wat ze zijn: hun leermogelijkheden, sportieve competenties, 
gevoelens, geloof, relaties met vrienden... Het ontwerp moet 
hiervan een weerspiegeling zijn en opportuniteiten bieden om 
deze ontplooiing mogelijk te maken.

Aangezien er een grote verscheidenheid is aan leeftijden, tussen 
2,5 en 9 jaar, dient het ontwerp rekening te houden met de 
noden van elke leeftijdscategorie. Het is van groot belang dat de 
schoolsite zo uitgebouwd wordt dat kinderen alle kansen krijgen 
om samen op te groeien. Mogelijkheden tot samenwerking tussen 
verschillende leeftijdsgroepen is een belangrijk aandachtspunt.

Het te ontwerpen schoolgebouw moet een flexibele invulling 
van de lokalen toelaten om te kunnen inspelen op wisselende 
pedagogische visies en methoden. Daarnaast moet het gebouw 
zoveel mogelijk multifunctioneel inzetbaar zijn voor het lokale 
verenigingsleven en externe organisaties. Het onafhankelijk 
gebruik van bepaalde programmadelen en de toegankelijkheid 
van de site zijn daarbij een vereiste.

Ook de verbondenheid met de natuur krijgt een belangrijke plaats 
in dit project. We achten het noodzakelijk dat de kinderen in een 
groene omgeving kunnen schoollopen, waar zichtbaar gewerkt 
wordt aan natuurbehoud en waar de natuurpartijen geïntegreerd 
worden in de werking van de school. Het groene karakter van 
de site betekent tevens een meerwaarde voor de aanpalende 
woonomgeving en dient maximaal bewaard te blijven. 

Ter bevordering van het rationeel energiegebruik hecht de 
school belang aan duurzame installaties, regenwaterrecuperatie, 
natuurlijke verlichting in klassen en gangen, warmtebeheersing… 
De Europese richtlijn ‘energieprestatie van gebouwen’ bepaalt 
dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen Bijna Energieneutraal 
(BEN) moeten zijn. Als school hebben we een voorbeeldfunctie 
te vervullen om onze leerlingen het belang van duurzame 
ontwikkeling aan te leren.

Verkeersveiligheid speelt eveneens een grote rol bij de uitbouw 
van de schoolsite. Onze kinderen moeten op een veilige manier 
het schooldomein kunnen betreden.

Op de site heeft de lokale gemeenschap van onze Salesianen 
reeds een woongedeelte aanpalend aan het toekomstige 
schooldomein. De aanwezigheid van onze schoolkinderen is 
voor hen een positief aspect en toegevoegde waarde gezien het 
opvoedingsproject dat wij realiseren.

DILBEEK - Dominiek Savio 

De volledige studieopdracht voor de bouw van een nieuwe schoolsite genaamd 
Dominiek Savio te Groot-Bijgaarden.

OPDRACHTGEVER

VZW Don Bosco Groot-Bijgaarden

PROJECTLEIDER

An Vrijders, Algemeen Directeur Vrije Kleuterschool Savio / Vrije 

Basisschool Don Bosco

LIGGING

Hendrik Placestraat 44, 1702 Groot-Bijgaarden

BOUWBUDGET

7.200.000 €, excl BTW

TIMING 

Ttoekenning aan het ontwerpteam : maart 2017

HONORARIUM

8,93% - 10,65% (architectuur, technieken, stabiliteit)

VERGOEDING

10.000 €, excl BTW / 4 gegadigden



16 OO3202 - Dilbeek – Dominiek Savio Groot-Bijgaarden / VZW Don Bosco



17



18 OO3202 - Dilbeek – Dominiek Savio Groot-Bijgaarden / VZW Don Bosco



19



20 OO3202 - Dilbeek – Dominiek Savio Groot-Bijgaarden / VZW Don Bosco



21



22 OO3203 - Lennik - Onthaalpaviljoen Gaasbeek / Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het Agentschap Natuur en Bos



23



24 OO3203 - Lennik - Onthaalpaviljoen Gaasbeek / Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het Agentschap Natuur en Bos



25

OO3203

Het Kasteel van Gaasbeek werd oorspronkelijk gebouwd 
als middeleeuwse burcht en kende in de loop der eeuwen 
verschillende fasen van vernieling en heropbouw. Het gebouw 
kreeg zijn huidige uitzicht tijdens de grote restauratiecampagne 
die de Brusselse architect Charle-Albert uitvoerde in opdracht van 
markiezin Arconati Visconti aan het einde van de negentiende 
eeuw. Het Gesamtkunstwerk dat toen ontstond, vormt een uniek 
voorbeeld van romantische architectuur. 

Bovendien is de volledige inboedel in situ bewaard, waardoor de 
interieurs hun oorspronkelijke sfeer konden behouden. Het slot met 
zijn eeuwenoude geschiedenis en diverse bouwlagen bekleedt een 
unieke plaats in het Vlaamse museumlandschap. Als dynamisch 
historisch huis wil het kasteel zijn erfgoed op een duurzame 
manier beheren en op een creatieve en publieksvriendelijke 
manier ontsluiten. Daarbij horen ook evenementen en tijdelijke 
tentoonstellingen die erfgoed combineren met o.m. hedendaagse 
kunst en die verbindingslijnen trekken tussen beide. Vanuit zijn 
rol als centrum voor adellijke (leef)cultuur en erfgoedlaboratorium 

ontwikkelt het expertise en visie, die het met een ruim publiek 
wil delen. Als spil op de raakvlakken van stad en platteland; van 
cultuur, natuur, toerisme en educatie wil het kasteel een sterke en 
vernieuwende rol spelen in de lokale, Vlaamse en internationale 
(erfgoed)gemeenschappen.

Het kasteel is gelegen middenin een uitgestrekt park dat reeds 
in de zeventiende eeuw werd aangelegd. Zowel het kasteel, 
de bijgebouwen als het park zijn beschermd, omwille van de 
artistieke, oudheidkundige en geschiedkundige waarde, en 
volgens MB van 26 maart 1998 .

Op het domein bevindt zich tevens een museumtuin, die wordt 
beheerd door het Agentschap Natuur en Bos. De museumtuin 
biedt een indrukwekkend overzicht van traditionele en vaak 
uiterst zeldzame fruit- en groentesoorten. De tuin omvat ook 
de vroegbarokke, ommuurde Franse tuin die een panoramisch 
uitzicht biedt op het kasteel.

Het kasteel ontvangt jaarlijks ca. 40.000 bezoekers tussen april 
en november, in de overige maanden is het kasteel gesloten. De 
museumtuin is gezien zijn kwetsbaar karakter enkel te bezoeken 
in groep op afspraak en onder begeleiding van een gids, maar dit 
zou vanaf 2017 veranderen. Naast het kasteel en de tuin kan het 
park steeds vrij bezocht worden, hier schat men een jaarbereik van 
120.000 bezoekers. Het nieuwe onthaalgebouw zal in de toekomst 
het startpunt vormen van eenieders bezoek aan zowel het kasteel, 
de museumtuin als het park. Deze synergie waarin het domein 
als één geheel wordt aangeboden, zou het bezoekersaantal doen 
toenemen. Streefdoel voor het kasteel zelf ligt op ca. 60.000 
bezoekers per jaar.

In overleg met alle betrokken instanties werd reeds besloten om 
de nieuwbouw te situeren ter hoogte van de hoofdtoegang van het 
park. Zo kan de nieuwbouw zowel functioneren als onthaalgebouw 
voor het kasteel als voor de museumtuin. 

De nieuwbouw zal naast de onthaalfunctie tevens een 
museumshop, kantoorruimte, historische bibliotheek en archief, 
gesloten kijkdepot, berging, een personeelslokaal en sanitair 
huisvesten. Ook het ontwerpen van de nabije buitenruimte 
vormt een onderdeel van de studie, zodat zowel het omliggende 
landschap, de parking als de ontsluiting aan de straatzijde geënt 
worden op het gebouw. 

Aan de ontwerper wordt gevraagd om een evenwicht te vinden 
tussen een hedendaags, goed functionerend nieuw gebouw met 
een beperkte footprint en het omliggende, beschermde landschap 
van het kasteeldomein, waarmee het een heldere verbinding 
maakt. Het ontwerp mag het bestaande historische kasteel en zijn 
natuurlijke site niet domineren, maar dient het eerder te verrijken. 
Het houdt rekening met de reeds aanwezige assen/symmetrieën 
en fungeert als scharnierelement en ‘poort’ tussen de parking en 
het kasteeldomein. De footprint van het ontwerp en het beoogde 
aantal vierkante meters moeten goed worden overdacht. Het 
leiden van bezoekersstromen, de relatie binnen-buiten en onder- 
en bovengrondse volumes dienen een basis te vormen voor het 
beperken van de ingenomen oppervlakte zonder daarbij in te 
boeten aan functionaliteit en degelijkheid.

Duurzaamheid wordt hoog in het vaandel gedragen. Het principe 
PEOPLE PLANET PROFIT moet terug te vinden zijn in het te 
realiseren gebouw. De duurzaamheidsmeter van het Facilitair 
Bedrijf zal moeten worden gehanteerd bij de uitwerking van dit 
dossier.

OPDRACHTGEVER

Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het 

Agentschap Natuur en Bos

PROJECTLEIDER

Boudewijn Goossens 

MANDATARIS

Vlaamse overheid, Facilitair Bedrijf

LIGGING

Kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat 40, 1750 Gaasbeek (Lennik)

BUDGET

1.531.300,00 euro excl. BTW en excl. honorarium

TIMING 

 · Toewijzing opdracht aan de ontwerpers: mei 2017

 · Toewijzing opdracht aan de uitvoerders: september 2018

 · Voorziene startdatum van de werken: eind 2018

HONORARIUM

Forfaitair ereloon min. 137.817,00 euro max. 199.069,00 euro excl. BTW 

(inbegrepen: architectuur, stabiliteit, technieken, binneninrichting en 

scenografie, EPB, veiligheidscoördinatie, buitenaanleg)

VERGOEDING

6.200,00 euro excl. BTW (indien 4 kandidaten)

LENNIK - Onthaalpaviljoen Gaasbeek

De volledige studieopdracht voor het bouwen van een nieuw onthaalgebouw voor het 
Kasteel van Gaasbeek, de museumtuin en het omliggende park.
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Sint-Martens-Latem, ten zuiden van de stad Gent, kenmerkt zich 
door zijn ligging aan de Leie en het groene karakter. Je vindt er 
nog lommerrijke dreven, veelal onverhard, en mooie, grote privé-
eigendommen, veelal gebouwd door gerenommeerde architecten. 
Door de verwerving van strategisch gelegen eigendommen streeft 
het bestuur naar behoud en, waar nodig, herstel van het groene 
karakter van de gemeente.

Sint-Martens-Latem wordt, mede op basis van zijn kunsthistorisch 
verleden (zie historische kunstenaars zoals Fritz Van den Berghe, 
Gust De Smet, Georges Minne e.a.), ook beschouwd als een 
cultuurgemeente. Dit moge onder meer blijken uit de drie 
aanwezige musea, maar bijvoorbeeld ook uit de gemeentelijke 
culturele prijzen voor poëzie, koormuziek en fotografie en de 
verschillende socio-culturele verenigingen en activiteiten. 

Het gemeentelijk patrimonium is eerder kleinschalig en verspreid 
over de gemeente, waardoor men een fijnkorrelige structuur 
bekomt. Het bestuur betracht soberheid als instrument om de 
natuurlijke troeven te benadrukken. Met bijzondere aandacht voor 
het gemeentelijk DNA streeft het bestuur van deze buitengebied 
gemeente er naar om een duidelijk onderscheid te behouden met 
de nabijgelegen steden Gent en Deinze.

In het culturele leven speelt de gemeentelijke bibliotheek 
een steeds prominentere rol. Het is niet alleen meer een 
plek waar men een boek uitleent: je vindt er bijvoorbeeld ook 
audiovisuele materialen. Daarnaast organiseert de bibliotheek 
zelf verschillende activiteiten zoals de jeugdboekenweek, 
auteurslezingen voor jeugd en volwassenen, klasbezoeken, 
ondersteuning van leesclubs of workshops ICT, en werkt ze mee 
aan andere activiteiten van de gemeentelijke culturele dienst. De 
bibliotheek is meer dan een stapelplaats van boeken. Ze is een 
echt trefpunt, een ontmoetingsplaats van de lokale gemeenschap.

De infrastructuur van de bibliotheek is evenwel niet mee gegroeid 
en dient te worden aangepakt om tegemoet te komen aan de 
behoeften van bezoekers, personeel en activiteiten. Het huidige 
bibliotheekgebouw ligt op een site waar ook de gemeentelijke 
basisschool gevestigd is. Deze school herbergt ook een filiaal van 
de Academie voor muziek, woord en dans van de stad Deinze, die 
de accommodaties gebruikt buiten de reguliere lestijden van de 
basisschool.

Het is niet alleen van belang dat de nieuwe bibliotheek beantwoordt 
aan de behoeften die haar hedendaagse werking vereist, ze moet 
ook ook maximaal geïntegreerd worden in de andere functies die 
op deze site van ‘levenslang leren’ vervuld worden. Gelet op de 
beperkte beschikbare ruimte is het van belang te streven naar 
mogelijke synergieën tussen de verschillende functies op deze 
site.

OPDRACHTGEVER

Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem

PROJECTLEIDER

Jef Van den Heede, gemeentesecretaris

LIGGING

Latemstraat 80, Sint-Martens-Latem 

BOUWBUDGET

 · Investeringsbedrag bibliotheek: € 1.350.000 excl. btw

 · Investeringsbedrag omgevingsaanleg: 150.000,00 excl. btw

TIMING

Toekenning aan ontwerpteam : Maart 2017

HONORARIUM 

 · Architectuur, stabiliteit en technieken: 11,00 % - 12,50 %

 · Omgevingsaanleg: 7,50 %- 9,50 %

VERGOEDING

8.500 €, excl BTW / 4 gegadigden

SINT-MARTENS-LATEM - bibliotheek

De volledige studieopdracht voor het bouwen van een bibliotheek te Sint-Martens-Latem.
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Het restauratieve gedeelte van het project kadert binnen het 
erfgoedbesluit, lees de belangrijke opmerking op p.47

De opmaak van het beheersplan maakt geen deel uit van de 
opdracht.

Het beheersplan wordt op basis van het bouwhistorisch onderzoek 
door de opdrachtgever zelf opgemaakt.

De stad Antwerpen beschikt over een omvangrijke en gevarieerde 
collectie maritiem erfgoed. Ze wil dit erfgoed aan het grote publiek 
presenteren in een nieuw Maritiem Museum, dat zal worden 
opgericht op de droogdokkensite in het noorden van Antwerpen. 

De droogdokkensite, met zijn negen geklasseerde droogdokken, 
getuigt van de geschiedenis van Antwerpen als stad van reders en 
scheepvaart, en de locatie vormt het knooppunt tussen de stad, 
de oude en de nieuwe haven. De ambitie is om de combinatie 
van waardevolle museale objecten, de maritieme geschiedenis 
van de plek en de unieke locatie ten volle uit te spelen en in te 
zetten als hefboom voor de ontwikkeling van een bijzonder nieuw 
stadsdeel: een actieve en multifunctionele belevingsruimte waar 
verschillende gebruikers elkaar ontmoeten. Daarom werd een 
masterplan opgemaakt voor de hele site: een plan dat niet alleen 
de ruimtelijke, maar ook de programmatische potenties scherp 
stelt. Dit plan vormt de basis en geeft aan hoe de tentoonstelling 
van en de zorg voor varend en industrieel erfgoed kansen kan 
creëren voor bijvoorbeeld sociale economie, sport, onderwijs, 
ambacht en experiment. 

Een belangrijke hub binnen dit masterplan vormt het Maritiem 
Museum. Het Maritiem Museum wordt het kloppend hart van het 
nieuwe Maritiem Park in ontwikkeling en biedt plaats aan zeer 
diverse functies:

 · Tentoonstellingsfuncties
De Doelse Kogge en de maritieme ‘binnencollectie’ van de 
stad (iconografie, scheepsmodellen, maritieme schilderijen...) 
worden tentoongesteld. Daarnaast worden kleinere objecten 
uit de maritieme ‘buitencollectie’ (de schepen die momenteel 
opgesteld zijn in het Maritiem Park aan de Scheldekaaien) en 
de collectie haven- en industrieel erfgoed (scheepsmotoren en 
stoommachines) getoond.

 · Atelierfuncties
Veel stukken van de stedelijke collectie zijn in slechte staat en 
moeten hersteld worden. Varend erfgoed vraagt een permanent 
en intensief onderhoud. Werkplaatsen en ateliers vormen dan ook 
een essentieel onderdeel van het Maritiem Museum. De bezoeker 
zal hier op een actieve manier bij betrokken worden.

 · Kantoorfuncties
Naast de medewerkers van het nieuwe museum worden ook 
partnerorganisaties in de gebouwen gehuisvest.

 · Faciliteiten
Al de verschillende gebruikers van het museum en het Maritiem 
Park kunnen gebruik maken van een groot aantal faciliteiten die 
zo veel mogelijk gedeeld worden: een refter, kleedkamers met 
douches, een knutselatelier, leslokalen, vergaderruimtes, …

Daarnaast wordt er ook horeca op de site voorzien.

Het nieuwe Maritiem Museum zal worden opgericht ter plaatse 
van de huidige gebouwen van het Algemeen Werkhuis Noord 
(kortweg AWN). AWN telt vandaag verschillende entiteiten. 
Naast kantoren en werkplaatsen, zijn er ook gebouwen met een 
bijzondere erfgoedwaarde: een beschermd pomphuis uit 1895 
en een pomp- en droogdokmeesterswoning die opgenomen zijn 
in de Inventaris Onroerend Erfgoed. Er wordt uitgegaan van een 
combinatie renovatie, restauratie en nieuwbouw. De opmaak van 
een beeldkwaliteitsplan en inrichtingsprincipes in functie van de 
ontsluiting van de droogdokkensite rondom de gebouwen maakt 
ook deel uit van de opdracht.

OPDRACHTGEVER

AG VESPA

PROJECTLEIDER 

Elisabeth Mercelis

LIGGING

Droogdokkenweg, 2030 Antwerpen

BOUWBUDGET

13.000.000 euro excl BTW

TIMING 

 · selectie: september 2016

 · gunning: juli 2017

 · aanvang van de werken: 2021

HONORARIUM

Volgens de graduele ereloontabel van AG VESPA (wordt aangeleverd samen 

met de projectdefinitie).

Voorlopige verdeling budget en bijbehorende ereloonvorken:

 · 66% nieuwbouw: ereloon 9.03%

 · 27% renovatie: ereloon 8.95%

 · 7% restauratie: ereloon 13.32%

Deze verdeling en de bijbehorende ereloonvorken kunnen wijzigen op basis 

van het ontwerp van het ontwerpteam.

De opdrachtgever verleent een volledige architectenopdracht, aangevuld 

met de volgende opdrachten:

 · volledige ingenieursopdracht stabiliteit,

 · een volledige opdracht technieken,

 · een volledige opdracht energiedeskundige,

 · een volledige opdracht akoestiek,

 · een volledige opdracht landschap (buitenaanleg)

 · een volledige opdracht restauratie

De coördinatieopdracht zit vervat in het ereloon.

VERGOEDING 

16 000 euro excl. Btw / 5 kandidaten

ANTWERPEN - Maritiem musuem

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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In opdracht van de stad Antwerpen is AG VESPA op zoek naar 
een ontwerpteam dat een visie kan uitwerken voor de oprichting 
van een museum graduele reconversie van de site in functie van 
het vooropgestelde programma. Het museum wordt uitgedacht 
als onderdeel van het bijzondere totaallandschap van de 
droogdokkensite, met zijn bijzondere industrieel en bouwkundig 
erfgoed. Vanuit het museum wordt dit landschap ontsloten voor 
bezoekers, recreanten, werklieden, cursisten, … De unieke locatie 
tussen stad, oude en nieuwe haven wordt maximaal ingezet.

In het ontwerp voor het nieuwe museum zelf krijgen de diverse 
functies en gebruikers een plaats in een leesbaar geheel. Onder 
andere de ontmoetingsruimtes waarin de verschillende gebruikers 

met elkaar in contact komen, worden op een betekenisvolle manier 
in het ontwerp geïntegreerd. De leesbaarheid en zichtbaarheid 
van het museum zijn van groot belang. 

Het is de ambitie van het stadsbestuur om het museum te 
realiseren tijdens de volgende legislatuur. Om na de lokale 
verkiezingen in 2018 meteen van start te kunnen gaan, wordt de 
ontwerpwedstrijd al georganiseerd tijdens deze legislatuur. Het 
vervolg van het ontwerptraject en de realisatie zullen plaatsvinden 
vanaf 2019 en met middelen die hiervoor op de begroting van de 
volgende legislatuur worden vrijgemaakt. De gunning van de 
volledige studieopdracht zal plaatsvinden onder opschortende 
voorwaarde van het verkrijgen van de nodige budgetten. 

Project binnen het Onroerenderfgoedbesluit
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 de volgende selectiecriteria worden gehanteerd (op te 
geven in het portfolio):

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

specifieke projectopdracht;
c) 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 (toevoegen in de 
offertebundel door de 5 geselecteerde kandidaten) 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

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.

 · Voor elk van de verschillende onderdelen binnen de 
opdracht, dient de kandidaat in het portfolio aan te geven 
wie van het team zal instaan voor de uitvoering van dit 
onderdeel.

 · Bovenstaande selectie- en gunningscriteria met betrekking 
tot de erfgoedaspecten van het project zullen geïntegreerd 
worden in de gebruikelijke selectie- en gunningscriteria 
van de Open Oproep procedure voor het project in zijn 
globaliteit. 
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Torhout is een kleine stad gelegen in het hart van West-Vlaanderen, 
te midden van bossen, akkers en weilanden, maar tegelijkertijd 
bijzonder goed bereikbaar en verbonden met de omliggende 
centrumsteden Brugge, Roeselare en Oostende. Deze kwaliteiten 
zorgen voor een blijvende aantrekkingskracht. Het inwonersaantal 
van Torhout is de afgelopen decennia gestaag blijven groeien: van 
13.500 inwoners in de jaren 1960 tot ongeveer 20.300 inwoners 
vandaag. Opvallend is dat vooral de groep van ouderen blijkt toe 
te nemen. Net als in de rest van West-Vlaanderen, en meer dan 
elders in het land, ondervindt Torhout een toenemende grijze druk. 
Momenteel is iets meer dan één op vier inwoners ouder dan zestig 
jaar. Tegelijkertijd is er een stijging van het aantal jonge gezinnen 
met kinderen merkbaar, vooral in de stadsranden. Wellicht speelt 
de aanwezigheid van het grote aantal scholen en de nabijheid van 
voorzieningen mee een rol. Naast tal van kleuter- en basisscholen 
in de verschillende wijken bezit Torhout ook secundaire scholen 
en een hogeschool. Maar liefst 6000 leerlingen gaan hier 
dagelijks naar school. Ook de aanwezigheid van diverse andere 
voorzieningen zoals het ziekenhuis, de wekelijkse markt, het 
cultureel centrum, de sportinfrastructuur en het winkelcentrum 
trekken bezoekers aan vanuit de omliggende gemeenten.

Vraag

Voor de geplande vernieuwing van de binnenstad schrijft 
de stad Torhout een opdracht uit voor de opmaak van een 
stadskernvernieuwingsproject. Deze opdracht omvat (1) 
de ontwikkeling van een toekomstvisie, (2) een ruimtelijk 
ontwerp en (3) een participatieve procesaanpak. Aan dit 
stadskernvernieuwingsproject worden een aantal deelprojecten 

gekoppeld, waarbij de herinrichting van de Markt en de nabije 
omgeving prioritair is. De uitvoering van dit deelproject maakt 
deel uit van de opgave.

Een drieledige opgave

1. Een geactualiseerde en meer geïntegreerde 
langetermijnvisie voor de stad

In Torhout en omgeving zijn er de afgelopen jaren op verschillende 
schaalniveaus diverse initiatieven rond ruimtelijke projecten 
opgestart. Dat gaat van een landinrichtingsplan om de landelijke 
omgeving van Groenhove en het Vrijgeweid aantrekkelijker 
te maken voor bewoners en recreanten, tot plannen voor de 
ontwikkeling van woonuitbreidingsgebieden, of de aanleg 
van fietssnelwegen naar de omliggende gemeenten. Verder 
zijn er in de stedelijke kern een aantal potentieel interessante 
ontwikkelingssites en waardevolle publieke panden gelegen 
(zoals het voormalig stadhuis), die vandaag echter on(der)
benut blijven. Er is nood aan een duidelijke toekomstvisie, zodat 
deze verspreide initiatieven en diverse kansen beter op elkaar 
kunnen worden afgestemd en op die manier ook een hogere kans 
van slagen hebben. Tegelijkertijd is het van belang dat in deze 
toekomstvisie ook wordt vooruitgeblikt op de demografische, 
economische en ecologische uitdagingen waar Torhout – als 
onderdeel van een veel ruimer verstedelijkend landschap – op de 
langere termijn mee te maken zal krijgen. Thema’s als vergrijzing, 
de relatie tussen stad en landschap, duurzame mobiliteit en de 
versterking van de lokale economie staan hierbij centraal. Op die 
manier kan ook de rol, positie en betekenis van de stad Torhout 
binnen de ruimere omgeving worden geherdefinieerd.

2. De herwaardering en herdefiniëring van de betekenis van de 
publieke ruimte als drager van stedelijke ontwikkeling

De stedelijke kern en de omliggende gemeenten van Torhout 
worden gekenmerkt door een bijzonder stelsel van straten, 
(restanten van) wegels, holle (fiets)wegen, loop- en wandelpaden, 
pleinen en pleintjes, verborgen binnengebieden, parken, tuinen, 
speel- en sportvelden. Deze publieke plekken worden bemind, 
maar hun potentieel blijft voorlopig nog onbekend. Ze worden 
vandaag al gebruikt door diverse groepen voor uiteenlopende 
activiteiten, maar de inpassing in een bredere ruimtelijke visie 
voor de ontwikkeling van de stadskern ontbreekt. Ondanks het feit 
dat bepaalde publieke plekken een belangrijke centrumfunctie 
vervullen, zijn de aanleg, inrichting en vormgeving onvoldoende 
afgestemd op hedendaagse noden en wensen. De stad Torhout 
engageert zich om hier de komende jaren een inhaalbeweging 
te maken. Rekening houdend met de eigenheid en het karakter 
van de stad en haar inwoners, en op maat van Torhout zal werk 
worden gemaakt van de herinrichting van de meest strategisch 
gelegen publieke ruimtes en netwerken in de binnenstad. De 
Markt en omgeving vormen hierbij het vertrek-, maar niet het 
eindpunt. Om de stadskern op te laden en te versterken, is 
een meervoudige en geïntegreerde aanpak nodig, waarbij de 
vernieuwing van de stadskern ook wordt aangegrepen om na te 
denken over de verweving tussen landschappelijke structuren en 
bebouwd stedelijk gebied, de belevingswaarde, het potentieel voor 
herontwikkeling van strategisch gelegen sites, het ondersteunen 
van lokaal ondernemerschap, het stimuleren van ontmoeting en 
gemeenschapsvorming, het ruimte bieden aan waardevolle lokale 
initiatieven, enz.

OPDRACHTGEVER

Stadsbestuur Torhout 

PROJECTLEIDER

An Wostyn

LIGGING

Zwanestraat, Hofstraat, Markt en Zuidstraat, 8820 Torhout

BOUWBUDGET

Afhankelijk van het masterplan

HONORARIUM

145.000 euro excl. BTW voor de opmaak van het masterplan

Honorariumvork: 5-10% voor de inrichting van de Zwanestraat, Hofstraat, 

Markt en Zuidstraat (toe te passen op het totaal investeringsbedrag van de 

eerste uitvoeringsfase van het masterplan)

VERGOEDING

7.500 euro excl BTW / 4 kandidaten

TORHOUT - Stadsvernieuwing

De volledige studieopdracht voor de opmaak van het masterplan voor de 
stadskernvernieuwing en voor de inrichting van de Zwanestraat, Hofstraat, Markt en 
Zuidstraat te Torhout.
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3. Een participatieve procesaanpak en actieve samenwerking 
met lokale actoren

Als voorbereiding op deze Open Oproep loopt momenteel 
een belevingsonderzoek in opdracht van de stad Torhout, dat 
wordt uitgevoerd door Architecture Workroom Brussels, in 
samenwerking met fotografe Marie-Françoise Plissart. Het doel 
van dit belevingsonderzoek is om zichtbaar te maken hoe Torhout 
vandaag beleefd en ervaren wordt door de Torhoutenaren, en 
waar, vanuit het perspectief van de bewoners en gebruikers 
van de stad, de belangrijkste uitdagingen liggen. Bijzondere 
aandacht gaat hierbij naar het gebruik en de toe-eigening 
van de publieke ruimte door diverse groepen. De resultaten 
van dit onderzoek zullen mee de opgave voor de Open Oproep 
voeden. Dit belevingsonderzoek vormt een eerste aanzet in het 
activeren van lokale kennis, inzichten en ideeën. De participatie 
van lokale actoren zal ook in de vervolgfase centraal blijven 
staan. Dit betekent dat naast ruimtelijk ontwerp ook specifiek 

aandacht wordt gevraagd voor een procesmatige aanpak, waarbij 
kennisuitwisseling en de verkenning van samenwerkingen tussen 
lokale partijen vooropstaat. Deze procesmatige aanpak is zowel 
gericht op de uitvoering van het stadskernvernieuwingsproject op 
de lange termijn (gefaseerd en flexibel), als op concrete acties op 
relatief korte termijn die een zichtbaar resultaat opleveren. 

Voor de uitvoering van deze opdracht is de stad Torhout op 
zoek naar een multidisciplinair team met kennis en ervaring 
in ontwerp, ruimtelijke planning, landschapsarchitectuur en 
participatieprocessen. 

De rioleringsstudie wordt door de rioolbeheerder Infrax in nauw 
overleg met de ontwerper uitgewerkt. De rioleringsstudie wordt 
afgestemd op de ruimtelijke visie en duurzame uitgangspunten 
van de ontwerper. De ontwerper verwerkt vervolgens de studie in 
het totaalplan van de aanleg.
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Met de goedkeuring van een nieuw verkeerscirculatieplan voor de 
binnenstad start het verder auto- en parkeervrij maken van het 
stadscentrum. Het autovrije en autoluwe gebied worden groter. 
De zone rond de Vismarkt is een cruciale zone in dit plan. Het 
parkeren zal er eindelijk verdwijnen. Samen met de zijstraten 
moet de Vismarkt deel uitmaken van het wandelgebied en op 
die manier de loopafstanden tot De Bruul en tot de belangrijkste 
recente ontwikkelingspool, de Vaartkom, mentaal verkleinen. 
Aandacht voor een logische ligging voor wandel- en fietsroutes 
die goed aansluiten op de rest van de stad is cruciaal.

Het nieuwe ontwerp moet overtuigen dat het verder terugdringen 
van de auto de verblijfskwaliteit van de publieke ruimte doet 
toenemen en eerder bezoekers aantrekt dan hen van de stad 
weghoudt. De stad werkt al jaren systematisch aan het terug 
openleggen van de Dijle en zou dit graag doorzetten op de 
Vismarkt. Op die manier zal het plein een rol spelen in de 
klimaatadaptatie en het waterbergend vermogen van de stad. Het 
huidige groene karakter moet zeker behouden blijven.

Aan de Vismarkt, de Mechelsestraat en de andere zijstraten staan 
de oudste gebouwen van Leuven. De aanleg moet dit historisch 
karakter versterken door een even kwaliteitsvolle hedendaagse 
aanleg. Vele bewoners denken nostalgisch terug aan de vroegere 
vishal, die ooit op het plein stond. Een reconstructie is wellicht 
niet wenselijk en is niet opgenomen in het huidige programma, 
maar de mogelijkheid om een deel overdekte ruimte op het plein 
te creëren willen we ten volle onderzoeken: dit kan een versterking 
zijn voor het toekomstig gebruik van de plek.

De volgende maanden zal de stad een bevraging organiseren 
bij bewoners, gebruikers en handelaars. Ook zal er overleg 
plaatsvinden met de verschillende stadsdiensten en andere 
betrokken actoren. Uit dit participatietraject zullen de 
projectdefinitie en verwachtingen naar programma voortkomen.

1. Wat is de opdracht

 · lot 1: opmaak van een masterplan en beeldkwaliteitsplan voor 
de ruimere omgeving waarin minstens volgende straten zijn 
opgenomen: Vismarkt, Mechelsestraat (beide delen tot aan 
Halvestraat), Busleidengang, Karel Van Lotharingenstraat, 
Vissersstraat, Augustijnenstraat, Craenendonck, Lei (tussen 
Mechelsestraat en Craenendonck), Vaartstraat (tot aan 
Patattenmarkt)

 · lot 2: de volledige studieopdracht voor de wegenis- en 
rioleringswerken van de Mechelsestraat (tussen Vismarkt 
en Halvestraat) (fase1), de Vismarkt, Busleidengang en 
Craenendonck (fase 2).

2. Wie zijn de partners

 · project van studiedienst weg- en waterbeheer
 · binnen de stad: ruimtelijk beleid (m.i.v. erfgoed), jeugddienst 

(speelweefselplan), groendienst, sportdienst, gebiedsgerichte 
werking, toerisme en evenementen, beheer publieke ruimte

 · VMM, Aquafin en Onroerend Erfgoed
 · bewoners, handelaars en bezoekers

3. Wat zijn de ambities

 · de verblijfskwaliteit verhogen, eventueel een overdekte plek
 · wandel- en fietsroutes die de plek verbinden met de omgeving
 · het historisch kader versterken door hoogstaande architectuur
 · ruimte geven aan water en de Dijle

4. Wat wordt er van het ontwerpteam verwacht en wat is het 
eindresultaat

 · de opmaak van een masterplan / beeldkwaliteitsplan als leidraad 
voor later aan te leggen straten (landschapsarchitectuur, 
aanleg publieke ruimte)

 · opmaak van het volledige wegenisdossier met inbegrip van 
de rioleringen voor lot 2. Dit houdt de studieopdracht in van 
ontwerp tot oplevering (infrastructuur, bouwkunde). Omdat de 
opdracht in twee fasen wordt uitgevoerd, gaat dit over twee 
aparte bestekken en twee apart op te volgen werven.

 · volledige studie en ontwerp van luifel, samen te realiseren met 
heraanleg Vismarkt (architectuur, stabiliteit)

5. Wat zijn eventuele vervolgopdrachten

 · kwaliteitsadvies bij de verdere uitvoering van het masterplan

OPDRACHTGEVER

Stad Leuven

PROJECTLEIDER

Elke Raë

LIGGING

Vismarkt, Mechelsestraat (tussen Schrijnmakersstraat en Halvestraat), 

Craenendonk en Busleidengang, Augustijnenstraat, Lei (tussen 

Mechelsestraat en Dirk Boutslaan)

BOUWBUDGET

3.250.000euro (excl. BTW) (exclusief eventuele luifel), 3.850.000 euro (incl. 

BTW) (exclusief eventuele luifel)

TIMING  

 · Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): juni 2017

 · Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): fase 1 (Mechelsestraat 

tussen Vismarkt en Halvestraat en Lei tussen Mechelsestraat 

en Dirk Boutslaan ) juni 2018; fase 2 (Vismarkt, Craenendonck, 

Busleidengang, Augustijnenstraat, Mechelsestraat tussen Vismarkt en 

Schrijmakersstraat) december 2019

 · Voorziene einde van de werken: fase 1 juni 2019, fase 2 december 2021

HONORARIUM 

 · Lot 1 masterplan publieke ruimte: 50.000 euro (excl. BTW)

 · Lot 2 globaal ereloon min 6% - max 7%

VERGOEDING 

10.000 euro (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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Machelen-Diegem is wonen nabij een grootstad en toch 
betaalbaar wonen in een groene omgeving. De gemeente met 
ruim 13.000 inwoners is gelegen tussen de slagaders van Brussel, 
de hoofdstad van Europa, omringd door luchthavenvoorzieningen, 
weg- en spoorinfrastructuren, in de nabijheid van strategische 
economische ontwikkelingsgebieden. De uitgangspunten 
zijn aantrekkelijk maar het evenwicht tussen de verschillende 
onderdelen is uiterst fragiel. De infrastructuren zorgen voor 
uitstekende ontsluiting op regionale schaal maar snijden het 
lokale weefsel in stukken. Machelen-Diegem is grotendeels 
verstedelijkt en behoort tot het ‘Vlaams strategisch gebied rond 
Brussel’.

In 2009 werd een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
goedgekeurd. Hierin werd een visie voor de toekomstige 
ontwikkelingen uitgewerkt. In het structuurplan wordt voorgesteld 
de groene linten van beekvalleien, de bestaande parken en de 
groene bufferzones tussen kantoor- en woongebieden aan elkaar 
te laten groeien en uit te breiden. Zo kunnen we in onze gemeente 
een S-vormig lint met belangrijke natuurwaarde creëren. 

In 2011 is het bestuur een stap verder gegaan en werd een 
masterplan met beeldkwaliteitsplan opgemaakt met concrete 
oplossingen voor de talrijke voorstellen uit het structuurplan. 
Het masterplan moet kleine, lokale ingrepen mogelijk maken 
zonder dat de samenhang verloren gaat. Het trekt de kaart van 
de woonkwaliteit en wil tonen dat het wonen in de gemeente de 
moeite waard is en in de toekomst gegarandeerd blijft. 

Het uitwerken van het masterplan gaat samen met een 
wervend communicatie- en participatietraject onder de naam 
‘transforMADIE 2020’. Met dit traject wil de gemeente een nieuwe 
weg bewandelen bij het uitwerken van haar uitvoeringsprojecten, 
door de bewoners vanaf de eerste schetsen te consulteren en te 
betrekken bij het ontwerp. 

Voor het verder concretiseren van het masterplan schrijft de 
gemeente Machelen een nieuwe opdracht uit. Deze omvat 
de opmaak van een inrichtingsplan voor (1) de begraafplaats 
van Machelen, (2) de begraafplaats van Diegem en (3) het 
gemeentelijk park te Diegem met inbegrip van de aangrenzende 
historische site Marga en (4) een participatieve procesaanpak.

Drie projectgebieden

De begraafplaats te Diegem ligt naast de Brusselse Ring. Ze 
vormt een eerste buffer voor de achterliggende woonwijk en 
scholencampus. Als gevolg van de verbreding van ring oost 
(RO) zal een deel van de begraafplaats onteigend worden. 
De begraafplaats te Machelen ligt in een binnengebied en is 
omzoomd met woningen maar ligt desondanks erg geïsoleerd. 
Aan een zijde grenst een loods die eigendom is van de gemeente.  

Deze begraafplaatsen moeten omgevormd worden tot 
begraafparken, waarbij de fysieke barrières doorbroken worden 
zodat ze een natuurwaarde en een landschappelijke waarde 
krijgen en ingeschakeld kunnen worden in het groene netwerk 
en als verbinding van woonkernen. De uitvoering van het 
inrichtingsplan zal gefaseerd gebeuren in functie van de percelen 
die vrijkomen bij het aflopen van concessies.

Het gemeentelijk park van Diegem en de historische site Marga 
liggen in elkaars verlengde langs de Woluwelaan. De kop van 
het park en de historische site sluiten onmiddellijk aan op het 
A. De Cockplein, het centrale dorpsplein van Diegem. Het plein 
heeft momenteel weinig verblijfskwaliteit en wordt hoofdzakelijk 
gebruikt als parking. Het is de ambitie van de gemeente om dit 
plein opnieuw een grotere waarde te geven in het stedelijk weefsel. 
De voornaamste doelstelling is een plein op mensenmaat dat een 
multifunctionele ruimte is met plaats voor de zachte weggebruiker 
en een aangename verblijfs- en gebruiksruimte. De herinrichting 
van dit plein is niet inbegrepen in de huidige opdracht maar de 
ambitie die de gemeente heeft voor het gemeentelijk park ligt 
in het verlengde van deze voor het plein. Er dient onderzocht 
hoe het park in combinatie met de historische site en het A. 
De Cockplein de dorpskern kan herstellen. Het ontwerp moet 
aanzetten geven tot het structureren van de ruimere omgeving, 
waarbij men moet vertrekken van een kleinschalige benadering 
gericht op de lopende, fietsende en spelende mens. Er dient 
gezocht naar het herstel van de dorpse rust. Bij de herinrichting 
moet ook onderzocht worden hoe het nieuwe concept een 
bijdrage kan leveren tot de organisatie van de jaarlijkse cyclo-
cross superprestige en de Paaskermis te Diegem. Samengevat is 
het de wens van de gemeente om het gemeentelijk park met de 
historische site een meerwaarde te geven door de opwaardering 
van aanwezige ecosystemen (natuurlijke bronnen) in combinatie 
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MACHELEN - Begraafplaatsen en park
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gemeentelijk park met inbegrip van de aangrenzende historische site Marga en de 
opdracht voor een participatief begeleidingstraject te Machelen-Diegem.
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met de cultuurhistorische waarde van de Margatoren (beschermd 
monument) en dit gekoppeld aan het gebruik van de site door 
verschillende doelgroepen. 

Deze drie projecten samen met reeds opgestarte projecten 
(Bosveld, Begoniagaarde, Tuinwijk de Heuve, Schetsveld 
en Buurtparken) zorgen er voor dat binnen een zeer kort 
tijdsbestek een omvangrijk deel van de gemeente model staat 
voor ecologisch groenbeheer en duurzaamheid met oog voor 
biodiversiteit. Samengevat gaat het om het creëren van een 
groen netwerk dat mogelijkheden opent om de ontsluiting voor 
zwakke weggebruikers te verbeteren, ecologische verbindingen 
en waterberging te creëren en esthetisch landschappelijke 
kwaliteiten toe te voegen zodat de gemeente aangenamer wordt 
voor bewoner en bezoeker. De drie projectgebieden zijn drie 
afzonderlijke eilanden maar de herinrichtingsplannen moeten de 
ambitie hebben om hiervan één groene long te maken, die kan 

bijdragen tot de regulering van het stadsklimaat door o.a. een 
drastische vermindering van de CO2, zodat we de levenskwaliteit 
van de huidige en de toekomstige generaties verhogen.

Een participatief ontwerpproces

Tot slot wil het bestuur het ontwerp ontwikkelen binnen een 
participatief traject. Het bestuur verwacht dat het team een 
traject voorstelt waarbij lokale actoren, bewoners en gebruikers 
actief betrokken worden in het ontwerpproces en mee de 
ontwerpagenda bepalen. Er dient hierbij ook afgetoetst te worden 
of er nood is aan ruimte voor lokale, kleinschalige initiatieven.

Voor de uitvoering van deze opdracht is de gemeente 
Machelen op zoek naar een multidisciplinair team met kennis 
en ervaring in duurzaam ontwerpen, ruimtelijke planning, 
landschapsarchitectuur en participatieprocessen.
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