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Leuven wenst haar internationale uitstraling te versterken met 
een International House. Internationaal talent aantrekken en 
ondersteunen is belangrijk voor Leuven. Het is cruciaal voor de 
economie en zorgt bovendien ook voor een verrijking op cultureel 
en sociaal vlak.

Leuven MindGate is het samenwerkingsplatform dat Leuven 
als dé kennisregio voor gezondheid, technologie en creativiteit 
op de wereldkaart wil zetten. Deze samenwerking tussen de 
economische en culturele sector, de Stad en het onderwijsveld 
zette een brede bevraging op van buitenlandse kenniswerkers in 
Leuven. Daaruit blijkt dat er nood is aan een ‘internationaal huis’ 
dat de internationale werknemers, onderzoekers en bedrijven 
helpt hun weg te vinden in de stad. Via een unieke onthaalfunctie 
wordt de verhuizing naar en integratie in Leuven vereenvoudigd.

Campus Comenius, vlakbij het station en het stadskantoor van 
Leuven gelegen, komt midden 2017 vrij en is door zijn uitstekende 
ligging en beeldbepalend karakter, een uitgelezen plek om 
dit International House te realiseren en ook de International 
School Leuven te herhuisvesten. Het gebouw verrees begin 
jaren 1930 als provinciale normaalschool voor meisjes. Het is 

een ontwerp van architect Raymond Poppe en het resultaat 
van een architectuurwedstrijd, waarvan in 1930 verslag werd 
uitgebracht in het bekende tijdschrift L’Emulation. Het gebouw 
werd geconcipieerd met de nodige aandacht voor buiten- en 
binnenafwerking in modernistische en art-decostijl. Raymond 
Poppe bouwde als gemeentearchitect in Elsene een gelijkaardig 
schoolgebouw. Campus Comenius is niet beschermd maar 
heeft wel erfgoedwaarde. Het herbestemmingsproject dient 
dus met respect om te gaan met de waardevolle exterieur- en 
interieurelementen. 

De sfeer en aangename ruimtes in het gebouw bieden heel wat 
kansen om van het International House een aantrekkingspool 
te maken voor de expats. Dienstverlening die hen ondersteunt 
bij het verhuizen naar en integreren in Leuven wordt er zoveel 
mogelijk gebundeld. Allerlei organisaties die werken rond 
internationalisering kunnen er een plek vinden. Flexplekken, 
kantoren en vergaderfaciliteiten worden er aangeboden aan 
organisaties zoals Leuven MindGate, India House Leuven, 
UCLL,… Maar het International House moet in de eerste plaats 
een ontmoetingsplek worden die ruimte biedt voor initiatief en 
gemeenschapsopbouw. Ook meer formele events en momenten 
voor netwerking moeten er een plaats kunnen vinden.

De International School Leuven (ISL) bestaat vier jaar en krijgt 
ook een plek in dit gebouw. ISL heeft een duidelijke link met 
het International House, maar is een heel specifiek programma 
op zich. De International School Leuven is op dit moment 
een relatief kleine basisschool, met een groeiperspectief. De 
infrastructuur dient de typische onderwijsstijl die inzet op 
doorgedreven differentiatie, projectwerking en hoekenwerking. 
De schoolinfrastructuur zal ook mogelijk gedeeld worden 
met bijvoorbeeld de scholen van de Chinese en Poolse 
gemeenschappen, die, vaak op woensdagnamiddag en in het 
weekend, de taal van het land van herkomst aanleren.  

Slim delen wordt duidelijk een opgave voor dit gebouw. Dit biedt 
opportuniteiten omdat het ruimtegebruik efficiënter wordt, maar 
vraagt om een flexibele inrichting en brengt uitdagingen mee 
op het vlak van beheer en exploitatie. En er zijn nog uitdagingen 
voor het project. Het gebouw gaat al jaren mee en zal door de 
renovatie sterk opgewaardeerd moeten worden op het vlak van 
toegankelijkheid, brandveiligheid, akoestiek, technieken en 
energieprestatie. Het AGSL heeft inzake duurzaamheid binnen 
het kader van Leuven Klimaatneutraal 2030 een voorbeeldrol 
te spelen. En vermits het gebouw het hoofdkantoor wordt van 
Leuven Mindgate, is het evident dat we ook de ambities op het 
vlak van creatief ontwerp, innovatie en smart building concepten 
hoog stellen.

We zijn dus op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam dat 
de verschillende uitdagingen voor dit project weet aan te pakken, 
en ze bovenal met elkaar in balans weet te brengen:

 · We zoeken een team met oog voor de erfgoedwaarde en de 
bestaande kwaliteiten van het gebouw. Hoe kan deze sterke 
vertrekbasis voor het project ten volle worden benut? 

 · Hoe maak je een degelijk gebouw, dat echter niet meer op 
alle vlakken voldoet aan de huidige standaarden, opnieuw 
state-of-the-art? Hoe maak je het toegankelijk en brandveilig? 
Welke ingrepen op het vlak van akoestiek en technieken zijn 
essentieel? Wat zijn slimme maatregelen om de energieprestatie 
te verbeteren?

OPDRACHTGEVER

Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) 

PROJECTLEIDER

Karen Landuyt

LIGGING

Campus Comenius, Tiensevest 60, 3000 Leuven 

BOUWBUDGET

5.000.000,00 excl. btw en excl. ereloon (bruto oppervlakte van 5.257 m²) 

TIMING

 · Briefing: eind maart – begin april 2017

 · Jury: eind juni 2017

 · Gunning van de opdracht: zomer 2017

 · Indienen bouwaanvraag: eerste helft 2018

 · Aanbesteding: medio 2018

 · Aanvang werffase: begin 2019

HONORARIUM

Globale ereloonvork van 10% - 12% 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, 

exclusief akoestiek en EPB-verslaggeving. 

VERGOEDING

5.000,00 euro (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

LEUVEN - International House

Volledige studieopdracht voor het renoveren van Campus Comenius tot het 
International House en de International School Leuven.
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 · Welke ingrepen maken het delen van het gebouw eenvoudiger? 
Slimme ingrepen in de programmering en planopbouw 
kunnen hierbij helpen, maar ook technologie kan ons dichter 
brengen bij een smart building. Hoe zorg je ervoor dat de vele 
verschillende en misschien zelfs wisselende gebruikers zich 
toch thuis voelen en zich het gebouw toe-eigenen? 

 · Het bestaande interieur is erg beeld- en sfeerbepalend. Hoe 

zet je dit in om de identiteit van het International House te 
versterken? Kan dit al een rol spelen bij het eerste bezoek aan 
het International House via de website? Is er anderzijds ook 
ruimte om, op een gevoelige wijze, nieuwe elementen toe te 
voegen om bijvoorbeeld de huiselijkheid of kindvriendelijkheid 
te verhogen?
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De gemeentelijke basisschool is momenteel gehuisvest in 
verouderde gebouwen langs de drukke N9 te Melle. De gemeente 
wenst de school te herlokaliseren naar een nabijgelegen 
schoolsite die weldra leeg komt te staan. De toekomstige site 
(Vossenstraat-Beekstraat-Spoorlaan) is zeer ruim en gelegen 
in een residentiële omgeving nabij de kern. Alle aanwezige 
schoolpaviljoenen zullen gesloopt worden, uitgezonderd de te 
renoveren sporthal. Op het terrein staan heel wat hoogstammen 
en ligt een trapveldje. De gemeente wenst op de site een compacte 
functionele nieuwe school te realiseren voor 350 kinderen, op maat 
van alle gebruikers (zowel kinderen, personeel als ouders), met 
kleuterklassen, lagere schoolklassen, ruimtes voor individuele 
begeleiding en zorgoverleg, computerklas, klassen voor de 
verschillende levensbeschouwingen, leerkrachtenvergaderzaal, 
refter, keuken, kleuterspeelzaal, sanitaire voorzieningen, berg- en 
technische ruimten. Daarnaast wenst de gemeente in de school 

voor- en naschoolse opvang, vakantieopvang, muziekschool 
en brede schoolfaciliteiten, buitenspeelplaatsen, functionele 
groenzones, fietsbergingen, voet- en fietsontsluitingen en perifere 
bezoekersparking te voorzien. Naast de school zal de site ook 
ruimte bieden voor een turnhal gekoppeld aan de bestaande 
sportzaal en een kinderdagverblijf, eventueel in combinatie met 
kleinschalige woningbouw. Deze gebouwen maken geen deel 
uit van de architectuuropdracht. De intercommunale Veneco is 
in opdracht van de gemeente gestart met de opmaak van een 
masterplan voor de volledige site. Dit masterplan zal samen met 
de projectdefinitie het kader vormen waarbinnen de architecten 
de school kunnen ontwerpen. Het investeringsbedrag (bouw- en 
studiekosten) voor de werken bedraagt 6.000.000 euro inclusief 
btw. Het globaal ereloon (inclusief stabiliteit en technieken): min 
8,05% en max 11 %. 

MELLE - kleuter- en lagere school 

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een kleuter- en lagere school op de 
site Vossenstraat – Beekstraat – Spoorlaan te Melle

OPDRACHTGEVER

Gemeentebestuur Melle

PROJECTLEIDER

Rien Gellynck

LIGGING

Vossenstraat – Beekstraat – Spoorlaan te Melle

BOUWBUDGET

6.000.000 euro incl. 6% btw en incl. ereloon

HONORARIUM

Globale ereloonvork van min 8,05 % en max 11 % voor architectuur, 

stabiliteit en technieken, berekend op het totale investeringsbedrag

VERGOEDING

7500 euro (excl. btw) per kandidaat, 3 kandidaten
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Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (sogent) is opdrachtgever voor 
een vaste fiets- en voetgangersbrug over de Leie. De brug is 
onderdeel van het Westerringspoor en maakt deel uit van het 
hoofdfietsroutenetwerk van de stad Gent. De brug is tevens 
sluitstuk van het Rinkhoutpad of de trage verbinding tussen 
het Maria-Hendrikaplein en het recreatiedomein Blaarmeersen, 
zoals opgenomen in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
‘Stationsomgeving Gent Sint-Pieters, Koningin Fabiolalaan’. Op 
lokale schaal ontsluit de fiets- en voetgangersbrug de noordelijke 
stationsbuurt naar een van de belangrijkste recreatieve 
groenpolen van de stad Gent.

De brug zal een belangrijke incentive zijn voor de toekomstige 
appartementsbewoners van het aanpalende project Rinkkaai, 
waarvoor sogent een private partner heeft aangesteld en waarvoor 
momenteel een verkavelingsaanvraag wordt voorbereid. Door 
de rechtstreekse én veilige verbinding met het recreatiedomein 

Blaarmeersen is de toekomstige brug een belangrijke hefboom 
voor gezinsvriendelijke hoogbouw.

Sogent zoekt voor deze opdracht een ontwerp- en ingenieursteam 
dat voldoende onderlegd is voor de uitvoering van de volledige 
opdracht, d.w.z. voor de opmaak van het ontwerp en de volledige 
technische uitwerking ervan, voor de opmaak van de documenten 
tot aanvraag stedenbouwkundige vergunning en de opmaak van 
het aanbestedingsdossier, inclusief nazicht van de offertes, en 
voor de opvolging en controle gedurende de uitvoering van de 
werken. 

Sogent reserveert voor de realisatie van de brug een 
investeringsbudget van 1,75 miljoen euro. Dit bedrag geldt als 
maximumbudget en is inclusief de omgevingswerken ter hoogte 
van de Griendijk, Snepkaai en/of Koningin Fabiolalaan. Dit bedrag 
is exclusief studiekosten en exclusief btw. 

OPDRACHTGEVER

Sogent

PROJECTLEIDER

Pieter Jacobs 

LIGGING

Verlengde van de Fabiolalaan over de Leie en Gordunakaai, 9000 Gent

BUDGET

1.750.000 euro excl. btw en erelonen

TIMING 

 · Selectie van de ontwerpers: maart 2017

 · Briefing 1: begin april 2017

 · Indienen ontwerpvoorstellen: eind juni 2017

 · Jury en presentatie van de ontwerpvoorstellen: begin juli 2017

HONORARIUM

Ontwerp brug: 10% berekend op de totale kost voor de brug

Ontwerp omgevingsaanleg: 6% op de totale kost voor de omgevingsaanleg

VERGOEDING

7.500,00 euro (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

GENT - Voetgangers- en fietsersbrug

Volledige studieopdracht voor de bouw van een vaste fiets- en voetgangersbrug over 
de Leie te Gent.
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De gemeente Niel is gelegen in de Provincie Antwerpen, nabij de 
samenvloeiing van de Rupel en de Schelde, is 527 ha groot en 
telt 10.200 inwoners. De bevolkingstoename maakt bijkomende 
woongelegenheden noodzakelijk. De gemeente kiest hierbij voor 
de ontwikkeling van een binnengebied vlak bij de kern. 

Het inbreidingsgebied is 1,35 ha groot en gelegen tussen de 
Antwerpsestraat, de Kerkstraat en de Dorpsstraat. Tot voor enkele 
jaren was dit binnengebied quasi volledig ingenomen door een 
schoenfabriek en een schoolgebouw. De gemeente wenst in dit 
binnengebied een nieuwe bibliotheek, sociale woongelegenheden 
voor senioren en private ontwikkelingen te realiseren in nauwe 
samenhang met een groene publieke ruimte, gelegen in het RUP 
Centrum.

In eerste instantie wil het gemeentebestuur een masterplan 
laten opmaken voor dit inbreidingsgebied. Het masterplan 
moet de stedenbouwkundige structuur bepalen en de gewenste 
beeldkwaliteit aangeven van de bebouwing en de publieke ruimte.
In het masterplan moet bijzondere aandacht besteed worden aan 
de verschillende buurtwegen die het domein kunnen doorkruisen, 
de doorwaadbaarheid van het bouwblok en voldoende groene 
ruimte, die de leefbaarheid van het binnengebied ten goede 
komen.

De Ideale Woning geeft het ontwerpteam de opdracht voor de 
realisatie van de eerste fase van het masterplan. Dit kan onder 
andere de realisatie van de sociale woongelegenheden voor 
senioren omvatten. Het aantal private woongelegenheden 
en eventuele andere functies zullen worden bepaald in het 
masterplan.

De opdrachtgevers verwachten een ontwerpteam dat voor 
de site een masterplan kan ontwikkelen dat vertrekt van de 
aanwezige kwaliteiten en dat voldoende flexibel is om in te 
spelen op de verschillende evoluties in de buurt. Bovendien 
moet het ontwerpteam in staat zijn om architecturale kwaliteit 
te realiseren op maat van het gebied en moet het in staat 
zijn om architecturale kwaliteit te omschrijven in termen van 
randvoorwaarden voor toekomstige (private) ontwikkelingen. 
Het gekozen ontwerpteam zal de opdrachtgevers bijstaan 
bij het uitzetten van het ontwikkelingsproces en inzicht 
verschaffen in de financiële kengetallen van het masterplan. Het 
ontwerpteam zal ondersteuning bieden aan het communicatie- en 
participatiebureau dat zal worden aangesteld. 

OPDRACHTGEVER

Gemeentebestuur Niel / De Ideale Woning

PROJECTLEIDER

Bart Sas

LIGGING

Binnengebied Dorpsstraat, Antwerpsestraat, Kerkstraat 

BOUWBUDGET

Geraamd budget voor de uitvoering van de 30 sociale woongelegenheden 

voor senioren en het casco opleveren van de bibliotheek bedraagt 

€5.200.000 (excl. btw), maar is afhankelijk van het masterplan.

HONORARIUM 

Forfaitaire vergoeding van 50.000 euro excl. btw voor de opmaak van het 

masterplan. 

Voor de bouw van 30 sociale woongelegenheden voor senioren en het 

casco afleveren van de bibliotheek (volgens barema’s van VMSW):

 · Architectuur barema 2006.1

 · Stabiliteitsstudies en speciale technieken volgens barema RI-2005

VERGOEDING

9000 euro (excl. btw) per kandidaat, 3 kandidaten

NIEL - Ontwikkeling binnengebied

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en de bouw van 30 sociale 
woongelegenheden voor senioren en de bibliotheek te Niel
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Het inbreidingsgebied Haspershoven ligt strategisch in het 
tussengebied tussen de kernen van de gemeenten Overpelt en 
Neerpelt. Beide gemeenten zijn in het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen samen - als bipool - geselecteerd als één kleinstedelijk 
gebied. De ontwikkeling van Haspershoven als duurzame 
woonwijk heeft potenties om toekomstige woonbehoeften binnen 
de bipool op te vangen, pal in het centrum van het kleinstedelijk 
gebied.

Het projectgebied is uniek. Het is ongeveer tien hectare groot en ligt 
op één kilometer van elke gemeentekern. Het inbreidingsgebied 
ligt langs de Leopoldlaan, die de stedelijke drager is tussen de 
kernen. Station, halteplaats, zwembad, scholen, winkels, enzovoort 
liggen op wandelafstand. Haspershoven moet een duurzame wijk 
worden met een ambitieuze woningdichtheid. Een voorbeeldwijk, 
waar maximaal is ingezet op woonkwaliteit, wandelen, fietsen 
en groene publieke ruimtes. Een landschapspark, waar ruimte 
is voor water, moet de verbinding maken met de nabijgelegen 
Dommelvallei. 

Het gemeentebestuur wil een masterplan en ontwikkelingsstrategie 
laten opmaken voor het inbreidingsgebied Haspershoven en de 
directe omgeving. Het masterplan moet de stedenbouwkundige 

structuur bepalen en de gewenste beeldkwaliteit aangeven van 
de bebouwing en de publieke ruimte. De duurzaamheidsambitie 
moet worden vastgelegd en verankerd. Wervende visualisaties 
moeten verbeelden hoe de wijk er uit kan zien. 

Daarnaast moeten een traject en strategie worden uitgewerkt voor 
de ontwikkeling van het gebied volgens het masterplan. Belangrijk 
hierbij is deskundig advies verlenen over de verdeling van lusten 
en lasten, faseerbaarheid, inbreng van gronden en return, timing, 
organisatie van het juridisch kader, kwaliteitsbewaking en 
projectorganisatie enzovoort. De ontwikkelingsstrategie moet ook 
duidelijkheid brengen over de rol die het gemeentebestuur moet 
opnemen en de organisatie die daarvoor noodzakelijk is. 

Voor de uitvoering van deze opdracht zoekt de gemeente Overpelt 
een multidisciplinair team dat zich onderscheidt op het vlak van 
stedenbouw, architectuur en landschapsontwerp, en de weg wijst 
naar een duurzame gebiedsontwikkeling. Het team verleent ook 
zijn medewerking aan de organisator van een participatietraject 
dat moet zorgen voor betrokkenheid van eigenaars, omwonenden, 
hogere overheid, enzovoort.

OPDRACHTGEVER

Gemeentebestuur Overpelt

PROJECTLEIDER 

Stein Geuens

LIGGING

Binnengebied Hasperhovenstraat – Sellekaertsstraat – Leopoldlaan - Sint-

Jorisstraat

HONORARIUM

Forfaitaire vergoeding van 65.000 euro excl. Btw voor de opmaak van het 

masterplan

VERGOEDING 

8.500 euro (excl. btw) per kandidaat, 3 kandidaten

OVERPELT - Hasperhoven

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en 
ontwikkelingsstrategie voor het gebied Haspershoven
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De Ideale Woning is een sociale huisvestingsmaatschappij 
met meer dan 5700 woningen verspreid over een groot deel 
van het arrondissement Antwerpen. Te Lint ontwikkelde De 
Ideale Woning door de jaren heen (1922 – 2014) een wijk met 
in oorsprong 240 woningen en appartementen. Een groot deel 
van de woningen is verouderd. Door inkooprecht werd een 
gedeelte van de eengezinswoningen aangekocht door de zittende 
huurder (26). Dit geeft een mix van private eigenaars en sociale 
huurders. Een transformatie van de wijk dringt zich op. In 2012 
maakte De Ideale Woning een renovatiebeleidsplan op voor het 
volledige patrimonium. Voor Lint betekent dit dat een gedeelte 
van de oudere woningen zal verkocht worden, een ander gedeelte 
grondig gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. 

Vanuit de noodzakelijke herontwikkeling van de bestaande wijk 
wensen we een brede visie op de ruimere wijk en omgeving te 
ontwikkelen. Dit is tegelijkertijd een opportuniteit om de kern van 
de gemeente te versterken. In samenspraak met de gemeente 
Lint willen we deze wijk regenereren. Door verdichting kunnen we 
meer open ruimte creëren en tegelijkertijd een oplossing bieden 
voor een meer gemengde wijk, zowel op het vlak van bewoning, 
met aandacht voor nieuwe betaalbare woonvormen, als via 
activiteiten die het weefsel van deze wijk kunnen versterken. 
Dit betekent dat er naast sociale woningen ook woningen door 
private partners kunnen worden gebouwd. We willen ook zoeken 
naar verbindingen met functies in de onmiddellijke omgeving van 
de wijk (scholen, sportterreinen…). 

Als sociale huisvestingsmaatschappij trachten we steeds 
duurzame oplossingen te vinden en uit te werken voor het 
ontwikkelen van wijken en patrimonium. Dit zeker voor de 

toekomstige bewoners, die hier alle belang bij hebben, maar 
ook voor het verdere beheer en onderhoud van het patrimonium 
voor de huisvestingsmaatschappij. Duurzaamheid start voor ons 
bij de eerste ontwikkelingsplannen (grondgebruik, mobiliteit, 
groenvoorziening) en wordt bekeken in alle verdere aspecten tot 
en met de uitrusting van de individuele woning.

De wijk bevindt zich vlakbij het centrum van de gemeente 
Lint. De wijzigingen zullen vooral impact hebben op de straten 
Kasteelplein en Eikhof, maar ook de straten Acacialaan, Van 
Asschestraat, Crauwelshoeve, Kardinaal Cardijnlaan behoren 
tot de wijk. Om de ambities waar te maken wordt veel belang 
gehecht aan participatie binnen het traject. Het organiseren van 
een participatieproces vormt dan ook een belangrijk onderdeel 
van deze opdracht. 

De opdracht zal bestaan uit (1) het opmaken van een masterplan 
met langetermijnvisie voor deze wijk, (2) een participatieve 
procesaanpak en (3) de architectuuropdracht van de eerste fase 
van het masterplan (als voorwaardelijk deel). De opdrachtgever 
kan besluiten om het geheel dan wel een deel van de opdrachten 
voor de uitvoering te gunnen aan het ontwerpteam. De 
opdrachtgever is daartoe niet verplicht. Indien het masterplan 
niet tot verdere uitvoering leidt, dan kan de opsteller ervan geen 
rechten op schadevergoeding doen gelden.

Voor de uitvoering van deze opdracht is De Ideale Woning op 
zoek naar een multidisciplinair team met kennis en ervaring in 
architectuur, renovatie, stedenbouw, landschapsarchitectuur en 
participatieprocessen.

OPDRACHTGEVER

De Ideale Woning

PROJECTLEIDER

Peter Vande Sompele

LIGGING

Kasteelplein, Eikhof, maar ook de straten Acacialaan, Van Asschestraat, 

Crauwelshoeve, Kardinaal Cardijnlaan

BOUWBUDGET

Afhankelijk van het masterplan

HONORARIUM

 · 75.000 euro excl. BTW voor de opmaak van het masterplan 

 · De voorwaardelijke uitvoeringsopdracht wordt vergoed volgens 

barema 2006 van VMSW

VERGOEDING

€7.500 excl. BTW / 4 kandidaten

LINT - Wijkherontwikkeling

Opmaak van een masterplan voor de herontwikkeling van een bestaande wijk van De 
Ideale Woning te Lint
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© Google Maps
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© Google Maps
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www.vlaamsbouwmeester.be

OPMAAK

Team Vlaams Bouwmeester

FOTOGRAFIE

© Tim Van de Velde, tenzij anders vermeld

LUCHTFOTO’S

Digitale versie van de Orthofoto’s, middenschalig, kleur, opname 2015
© GDI-Vlaanderen

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Vlaamse Overheid
Vlaams Bouwmeester

Grasmarkt 61, 1000 Brussel

BIJKOMENDE INFORMATIE

op het secretariaat Team Vlaams Bouwmeester
(+32) 2 553 29 63

bouwmeester@vlaanderen.be
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