OPEN OPROEP 34
Juli 2017 - www.vlaamsbouwmeester.be

1

2

Inhoud

OO3401 Oostende - De Nieuwe Stad

04

OO3402 Oostende - Boarebreker

12

OO3403 Aartselaar - Campus Aquafin

20

OO3404 Affligem - Abdijstraat en omgeving

28

OO3405 Oostende - Duinhelm

36

OO3406 Hasselt - Begijnhof

44

OO3407 Moerbeke - Masterplan

52

Op de website www.vlaamsbouwmeester.be kan u zich kandidaat stellen voor deze Open Oproep
projecten tot 20 augustus 2017.

De informatie in dit document is enkel ter informatie. De juridisch bindende informatie over de projecten is
terug te vinden op de website www.vlaamsbouwmeester.be. De tekst van de Nederlandstalige projectfiches
op deze website heeft voorang op de tekst in zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige versie van deze
bundel als ook op de Engelstalige versie van de projectfiches op de website.

3

4

OO3401

5

6

OO3401
OOSTENDE - De Nieuwe Stad
Volledige studieopdracht voor vervangingsbouw voor de sociale hoogbouwwijk De
Nieuwe Stad te Oostende

De Nieuwe Stad werd gebouwd in 1972. Door de grondschaarste
werd er gekozen voor hoogbouw, om zo ook nog kwaliteitsvol
groen over te houden. De Oostendse Haard en De Gelukkige
Haard traden samen als bouwheer op en wensen de gebouwen
nu samen te vervangen. De wijken rondom bestaan voornamelijk
uit laagbouw, deels appartementen maar voornamelijk
eengezinswoningen. Deze zijn van latere datum.

weer actueel is in het dure en exclusieve segment van de
woningmarkt. De huidige appartementen worden behalve om
het mooie uitzicht ook gewaardeerd om de grote glaspartijen
en de brede terrassen, die ze licht en ruim maken. De verticale
ontsluiting per vier woningen, maakt dat de appartementen
slechts éénzijdig georiënteerd zijn, maar zorgt ook voor
betaalbaarheid.

De bestaande gebouwen zijn verouderd en dringend aan
renovatie of vervanging toe. De ervaring met soortgelijke
gebouwen van zustermaatschappijen leert dat de kosten
van renovatie al snel oplopen tot 98% van de kostprijs van
nieuwbouw, terwijl er structurele gebreken blijven bestaan en
het comfort onvoldoende aan de hedendaagse verwachtingen
beantwoordt (akoestische scheiding, thermische gebouwschil,
type en indeling woningen).

Sociale woningbouwmaatschappijen moeten toekomstbestendiger bouwen. Het is niet duurzaam om gebouwen
te realiseren die slechts een levensduur kennen van 45 jaar.
Daarom moet naar een evenwicht gezocht worden en moet het
huidige bouwbudget intelligent worden ingezet. Betaalbaarheid
bij de bouw staat immers op gespannen voet met een betaalbaar
patrimoniumbeheer en een lange levensduur. Er is ontwerpend
onderzoek nodig naar de oppervlaktenormen voor sociale
woningbouw, die momenteel in herziening zijn, maar ook naar
energieprestatie-eisen en hoe die met een kostenbesparende
low-tech aanpak gehaald kunnen worden.

Na overleg met het Stadsatelier Oostende werd gekozen voor
vervangingsbouw met herontwikkeling van de volledig site.
Gezien de huidige bewoners hier graag wonen, biedt dit project
een unieke kans om hoogbouw in de sociale woningbouw
opnieuw in een positief daglicht te stellen, zeker nu hoogbouw

Tegelijk met de nieuwe gebouwen, kan de buurt hertekend
worden, en de woonomgeving en het wooncomfort verbeterd.
Er wordt gevraagd een visie te ontwikkelen op de open groene
ruimte, op de levendigheid van de begane grond voor buurtondersteunende of collectieve functies evenals een visie op de
ondersteuning van duurzame mobiliteit. Denkpistes hierbij zijn
laagdrempelige commerciële activiteiten, stedelijke diensten en
voorzieningen.

OPDRACHTGEVER
CVBA De Oostendse Haard en CVBA De Gelukkige Haard

PROJECTLEIDER
Kathia Baeteman

LIGGING
Gebied binnen Cardijnplein, Guldensporenlaan en E. Moysonplein, 8400
Oostende

BOUWBUDGET
Afhankelijk van het aantal appartementen en de omvang van de
omgevingswerken en op basis van de maximum kostprijssimulatie van de
VMSW.

Het bouwprogramma betreft minimaal 400 sociale
wooneenheden (Type 1/2 en 2/3 appartementen), waarvan 50%
voor levenslang wonen (de prognose voor Oostende tegen 2060
is dat 45% van de bevolking ouder zal zijn dan 60 jaar). Het
buurtleven heeft nood aan een jeugdlokaal en een lokaal voor
de vzw Samenlevingsopbouw. Behalve goede fietsenbergingen,
zijn er 100 auto’s te stallen, al dan niet in de bestaande
ondergrondse parking. De groene open ruimte is voor alle
leeftijden aantrekkelijk te maken met sportvelden, speeltuinen
en rustige ontmoetingsplekken.
De Oostendse Haard en De Gelukkige Haard beogen binnen
hun missie, het budget en de noodzakelijke faseerbaarheid niets
minder dan een pilootproject, een ‘vuurtorenproject’, op het
vlak van aangenaam en duurzaam collectief wonen voor de stad
Oostende.

Ramingsbedrag = € 61.350.000,00 (voor de bouw van de
appartementen)

HONORARIUM
Baremabedrag op basis van model typecontract van de VMSW.
··

Honorarium architectuur: volgens de richtlijnen VMSW – barema

··

Honorarium stabiliteit en technieken: volgens de richtlijnen VMSW –

2006.1;
modelcontract type RI – 2005

VERGOEDING
€ 15.000,00 exclusief BTW per laureaat – 4 kandidaten

7

8

9

10

11

12

OO3402

13

14

OO3402
OOSTENDE - De Boarebreker
Volledige studieopdracht voor de bouw van een sociaal woonproject in Oostende

De Gelukkige Haard en de Oostendse Haard dienden bij het
OCMW Oostende een voorstel in voor de realisatie en exploitatie
van sociale assistentiewoningen en andere voorzieningen op een
deel van de site van het woonzorgcentrum De Boarebreker. Deze
sociale assistentiewoningen kunnen een sluitstuk vormen in het
aanbod van sociale huisvesting in Oostende. Het is in het belang
van de huurders van beide sociale huurmaatschappijen dat zij
deze woningen aan hun (toekomstige) zorgbehoevende huurders
kunnen aanbieden.

Het vooropgestelde bouwplan ziet eruit als volgt:

1.

De sloop van de bestaande vleugel van het WZC De
Boarebreker gelegen in de Hospitaalstraat.

2.

Het bouwen van minstens 60 assistentiewoningen type
1 slaapkamer (geschikt voor 2 personen) (maximaal te
optimaliseren tot 90 assistentiewoningen).

3.

Een toegankelijke en multifunctionele
gemeenschapsvoorziening op het gelijkvloers (minstens 200
m² - maximaal 300 m²).

4.

Bijkomende voorzieningen voor het OCMW Oostende:
administratief gebouw (onthaalfunctie, landschapskantoren,
vergaderinfrastructuur, individuele kantoren,
gespreksruimtes en sanitair), kleedkamers met sanitair
voor WZC De Boarebreker en zorginfrastructuur (leefruimte,
badruimte, sanitair, verblijfskamers, kantoorruimte).

De ontwerper houdt rekening met de volgende accenten:
·· De site is gelegen in de wijk Oud-Hospitaal in Oostende. Het is
de ambitie dat er een meerwaarde gecreëerd wordt in deze wijk.
Integratie in de buurt met inachtneming van de verschillende
bouwstijlen;
·· Dde realisatie van een logisch, degelijk en duurzaam
ontwerp, waarbij budgetvriendelijke architectuur, maar ook
duurzaamheid en degelijkheid van ontwerpen primeren;

OPDRACHTGEVER
CVBA De Gelukkige Haard, CVBA De Oostendse Haard en OCMW
Oostende

PROJECTLEIDER
Kathia Baeteman

LIGGING
Kaïrostraat 82 – Edith Cavellstraat, 8400 Oostende

BOUWBUDGET
Afhankelijk van het aantal assistentiewoningen en op basis van de
maximum kostprijssimulatie van de VMSW.
Ramingsbedrag: € 9.500.000,00

HONORARIUM
Baremabedrag op basis van model typecontract van de VMSW.
··

Honorarium architectuur: volgens de richtlijnen VMSW – barema

··

Honorarium stabiliteit en technieken: volgens de richtlijnen VMSW –

·· De geldende normen van de VMSW;
·· Visie over hoe sociale assistentiewoningen, gemeenschappelijke
voorzieningen en infrastructuur en diensten van het OCMW in
synergie kunnen worden ontwikkeld;
·· Het ontwerp biedt een architecturale meerwaarde voor de
ganse site, waardoor er een stadsvernieuwend effect wordt
gecreëerd in de buurt van WZC De Boarebreker;
·· De open binnenruimtes moeten in positieve zin benut worden,
zodat ze een meerwaarde betekenen voor de bewoners en de
rest van de site voor hen ontsloten wordt. Door de bijzonder
hoge bouwdichtheid in deze buurt moet er in het ontwerp een
ruimtegevoel gecreëerd worden, met voldoende rustpunten
voor de bewoners. Er moet creatief worden omgesprongen met
lichtinval;
·· Op het vlak van energieverbruik dient het ontwerp te
beantwoorden aan de VEA-onderrichtingen zodat de energiekost
voor de bewoners zo laag mogelijk wordt gehouden;
·· Naast de voorzieningen in de sociale assistentiewoningen zelf
moeten er oplaadpunten voor elektrische scooters worden
voorzien.

2006.1;
modelcontract type RI – 2005

VERGOEDING
€6.250,00 excl. btw per laureaat – 4 kandidaten
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OO3403
AARTSELAAR - Campus Aquafin
Volledige studieopdracht voor het renoveren van de hoofdkantoren van
Aquafin tot Campus Aquafin te Aartselaar

Schone waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water
is het streefdoel van Aquafin. Onze zuiveringsinfrastructuur
is verspreid over heel Vlaanderen, daarnaast hebben we een
hoofdkantoor in Aartselaar, en satellietkantoren in Herentals,
Gent en Leuven. De meeste van onze medewerkers vind je waar
ons water is: in onze rioolwaterzuiveringsinstallaties, op werven
waar infrastructuur wordt bijgebouwd en gerenoveerd of op
straat, waar ze riolen en pompstations onderhouden.

Het hoofdkantoor in Aartselaar is de thuisbasis van zo’n 500
mensen, van wie sommigen elke dag en anderen enkele keren
per maand aanwezig zijn. Deze gebouwen voldoen niet meer
aan de noden op sociaal, ecologisch en technologisch vlak. We
maken bewust de keuze om niet te verhuizen, maar grondig te
renoveren. Uit voorafgaandelijk onderzoek blijkt dat de site zowel
naar ligging, als naar bestaande structuren veel opportuniteiten
biedt. De opdracht omvat het ontwerp en de uitvoering van
de renovatie van het hoofdkantoor, gelegen op drie percelen,
inclusief buitenaanleg.
Campus Aquafin dient als katalysator voor waardevolle
ontmoetingen en kennisuitwisseling en verbindt in een open
cultuur medewerkers met collega’s, klanten en leveranciers en
met de organisatie.
Onze pijlers:
Campus Aquafin, in functie van onze medewerkers
Een gezonde, aangename en comfortabele werkomgeving
vormt de basis. De campus stimuleert bovendien creativiteit,
ondernemerschap en onderlinge dynamiek. Elke medewerker
voelt zich welkom, ongeacht waar hij gewoonlijk werkt. Voor elke
activiteit wordt een gepaste werkomgeving voorzien, anytime,
anywhere.
Campus Aquafin, in volle harmonie met zijn omgeving
We willen de meerwaarde van ‘campus Aquafin’ in zijn omgeving
versterken. De ontwerpers hebben oog voor de maatschappelijke
uitdagingen, gaan na wat onze locatie kan betekenen in een
deeleconomie en hoe wij ons maatschappelijk engagement nog
kunnen vergroten.

OPDRACHTGEVER
Aquafin NV

PROJECTLEIDER
Tina Van Grimberge

LIGGING
Dijkstraat 8, Dijkstraat 10 en Ingberthoeveweg 21, 2630 Aartselaar

BUDGET
€8.634.000 excl. btw, excl. ereloon

HONORARIUM
Algemene ereloonvork: 12,7% - 13,3% voor architectuur, stabiliteit en

Campus Aquafin, een maatschappelijk verantwoord project
Bij de renovatie worden bewuste keuzes gemaakt. Het project
wordt op een respectvolle en duurzame wijze gebouwd, ingericht
en gebruikt: nuchter, solide en toekomstbestendig.
In de omgeving wordt biodiversiteit (fauna en flora)
gestimuleerd.
Campus Aquafin ademt onze identiteit
We zijn het voorbeeld van duurzaam en waterbewust handelen,
geïntegreerd in een leefomgeving in harmonie met water.
De site reflecteert onze uitgebreide kennis van techniek en
technologieën en onze ambitie om klantgericht te handelen en te
communiceren.
Aquafin is op zoek naar een ontwerpteam dat de verschillende
uitdagingen voor Campus Aquafin weet aan te gaan en aan
budgetbewaking doet.

technieken, excl. btw

VERGOEDING
€30.000 excl. btw per kandidaat / 4 kandidaten
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OO3404
AFFLIGEM - Abdijsite en omgeving
Volledige studieopdracht voor de opmaak van (1) een masterplan voor de abdij van Affligem
en haar omgeving en (2) een inrichtingsplan voor de heraanleg van de Abdijstraat en de
publieke ruimte van de abdijsite in Affligem

De abdij van Affligem is een van de belangrijkste bakens van de
streek. Ze getuigt van een rijke, tumultueuze geschiedenis. Ze is
de enige Vlaamse benedictijnenabdij die bijna duizend jaar na
haar stichting nog steeds door benedictijnen wordt bewoond. De
abdijgemeenschap ontvangt individuele bezoekers die de rust
van de abdij opzoeken voor studie of bezinning. Op de abdijsite
bevindt zich ook een voormalige hoeve waarin het religieus
centrum, een jeugdheem, een taverne en een cultureel centrum
zijn ondergebracht.
De hopvelden aan de voet van de abdij getuigen nog van het
rijke hopverleden van de streek. Tot 1940 werd het Affligem-bier
binnen de abdijmuren gebrouwen door Affligemse monniken
en werd er ook kaas gemaakt op de site. Sindsdien worden het
brouwen en kaasmaken uitbesteed.
De abdij van Affligem ligt op de grens van de bebouwde
kern van Affligem en het openruimtegebied. Van hieruit
vertrekken verschillende wandel- en fietsroutes, waaronder
het Roofridderspad, de Kluiswandeling, de Hoppetocht en de
Faluintjesstreekroute.

Het project wordt opgedeeld in verschillende deelprojecten:
Deelproject 1: Masterplan voor de abdijsite.
De grandeur van de abdij moet hersteld worden. De abdij
moet versterkt worden in haar rol als belangrijke toeristische
aantrekkingspool en als toegangspoort voor het hele gebied.
Hierdoor kan ze een belangrijke hefboom vormen voor de streek
en talrijke opportuniteiten bieden voor de lokale economie, het
toerisme en de recreatie.
Er dient nagedacht te worden over de bestemmingsontwikkeling
van de abdij en haar bijgebouwen (rekening houdend met het
feit dat de huidige bewoners er willen blijven wonen).
Deelproject 2: Gebiedsvisie abdijlandschap
De opdrachtgever vraagt om voor het omliggende landschap
een gebiedsvisie op te maken waarin aangegeven wordt welke
landschappelijke ingrepen wenselijk zijn om bij te dragen aan de
uitstraling, herkenbaarheid en zichtbaarheid van de abdijsite. De
abdij moet weer een landmark worden.
Deelproject 3: Inrichtingsplan Abdijstraat en publieke ruimte
De Abdijstraat en de bijbehorende publieke ruimtes worden
in de nabije toekomst heraangelegd. Hiervoor dient een
inrichtingsplan opgemaakt te worden dat bijdraagt aan de
opwaardering van de abdijsite. Het gaat meer bepaald om de
Abdijstraat zelf, de onthaalpleinen voor de abdij en de cluster
van bijgebouwen, de parkings en de toegangspoorten tot de
site (kruispunten van de Abdijstraat met de Langestraat en
met de Affligemdreef). De heraanleg moet de ontwikkeling van
toekomstige functies ondersteunen.
Deelproject 4: Fasering

OPDRACHTGEVER
Gemeentebestuur Affligem

De opdrachtgever vraagt om een scenario te ontwikkelen voor
de uitvoering van de verschillende deelprojecten (heraanleg van
de straat en de publieke ruimte en de bestemmingsontwikkeling
van de abdij en haar bijgebouwen).

PROJECTLEIDER
Koen Surdiacourt

LIGGING
Abdijstraat en omgeving, 1790 Affligem

BOUWBUDGET
Heraanleg Abdijstraat: €1.000.000 excl. btw en erelonen

HONORARIUM
··

Opmaak masterplan: €40.000 excl. btw

··

Ereloonvork inrichting publieke ruimte: 5% – 8%

VERGOEDING
€5.000 exclusief btw per kandidaat – 4 kandidaten
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OO3405
OOSTENDE - Duinhelm
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een visieschema voor de huisvesting
van 40 personen met een beperking, de bouw van een woongelegenheid voor 20
personen (fase 1) en eventueel de bouw van een bijkomende woongelegenheid voor
20 personen (fase 2)
Vzw Duinhelm is een organisatie die ondersteuning en
begeleiding op maat biedt voor personen met een beperking
op het vlak van wonen, werken en vrije tijd. Onze organisatie
vertrekt vanuit de basisidee: ‘gewoon waar het kan, bijzonder
waar nodig’. Dit betekent een ondersteuning zoveel mogelijk
in gewone omstandigheden, maar aangepast aan de
mogelijkheden en beperkingen van onze cliënten.

gemeenschappelijk traject uitgestippeld waarbij elke partner
een gedeelte van de site afstaat om een gemeenschappelijke
groenzone te ontwikkelen. Het gehele park wordt autoluw met
gemeenschappelijke groene zones en functies. Het is belangrijk
dat de nieuwe infrastructuur van Duinhelm afgestemd wordt op
dit groter geheel. De principes van het landschapsontwerp voor
de publieke zone worden in deze opdracht meegegeven.

Duinhelm staat voor kwaliteit van bestaan voor iedereen.
We willen onze cliënten kansen bieden om zelf keuzes te
maken op het vlak van wonen, werken, leren en vrije tijd. Onze
ondersteuning vertrekt steeds vanuit de vraag van de cliënt en is
flexibel inzetbaar. Niet iedereen heeft immers nood aan dezelfde
vorm van ondersteuning.

Het gebouw moet een inclusieve uitstraling hebben ten
aanzien van de buurt, in functie van een maximale integratie.
Daarnaast moet het gebouw zoveel mogelijk de principes van
universal design integreren. Er moet zuinig met middelen
worden omgesprongen. Het ontwerp moet een zo laag mogelijke
investeringskost koppelen aan maximale functionaliteit.

In totaal ondersteunt vzw Duinhelm zo’n 200 personen met
een beperking in de regio Middenkust en dat met behulp van
97 medewerkers. De vzw bestaat ruim 40 jaar. De huidige
infrastructuur in de Rietmusstraat te Oostende voldoet niet
meer aan de hedendaagse normen. Om die reden wenst de vzw
Duinhelm op middellange termijn op een nieuwe locatie een
gefaseerde nieuwbouw te realiseren voor personen die 24/24 uur
ondersteuning nodig hebben. In een eerste fase zullen 20 kamers
gebouwd worden, in een tweede fase opnieuw 20.

Deze opdracht omvat de opmaak van een visieschema voor
de twee fasen (40 bewoners), gekoppeld aan een eerste
uitvoeringsfase (20 bewoners). Belangrijk in de opmaak van
dit visieschema is de uitwerking van een draaiboek, dat een
stapsgewijze inplanting van de nieuwbouw toelaat. Het ereloon
voor de tweede uitvoeringsfase kan nooit hoger zijn dan het
ereloon in de eerste uitvoeringsfase.

De bewoners zijn personen met een verstandelijke beperking
voor wie het gebouw een echte thuis is. Er moet rekening
gehouden worden met het feit dat zij ook meervoudige
beperkingen kunnen hebben: verminderde mobiliteit, visuele
problemen…

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de tweede
uitvoeringsfase (20 bewoners) niet te gunnen. Hij kan dan
beslissen om de betreffende opdracht, mits inrichting van een
nieuwe aanbestedingsprocedure, aan derden te gunnen. De
ontwerper kan in dat geval geen rechten van schadevergoeding
doen gelden.

De ontwikkeling van Duinhelm maakt deel uit van een groter
geheel. In samenwerking met een private ontwikkelaar en
met sociale huisvestingsmaatschappij Woonwel wordt een

OPDRACHTGEVER
vzw Duinhelm

PROJECTLEIDER
Saskia Verelst

LIGGING
Zilverlaan, 8400 Oostende

BUDGET
€ 2.145.000, excl. btw, excl. ereloon

HONORARIUM
Algemene ereloonvork: 11,79% - 14,79% (excl. btw), inclusief werfcoördinatie,
veiligheidscoördinatie en EPB

VERGOEDING
8580 € (excl. btw) per kandidaat / 4 kandidaten
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HASSELT - Begijnhof
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een ontwerp voor de begijnhofsite in
Hasselt

De Begijnhofsite te Hasselt heeft een belangrijke
erfgoedwaarde. Het huidige (derde) begijnhof werd tussen 1707
en 1783 gebouwd op de linkeroever van de Demer. De dertien
begijnhofwoningen in Maaslandse renaissancestijl met hun
voortuintjes, tuinmuren en kalkstenen poortjes, het poortgebouw
uit 1780-1783 en de tuin werden beschermd op 20 februari 1939.
Op het binnenplein staat vandaag de ruïne van de imposante
begijnhofkerk, die daar in 1753-1754 opgetrokken werd, maar in
de nacht van 11 op 12 mei 1944 in puin gelegd werd tijdens een
Amerikaans bombardement.
De verdwenen begijnhofkerk was buiten de stadsgrenzen
zichtbaar en beheerste prominent de Hasseltse skyline.
Ook binnen dit pleinbegijnhof was het kerkgebouw een
imposante aanwezigheid, want de kerk en de twee vleugels
begijnhofwoningen lagen slechts 10 meter van elkaar verwijderd.
Door opeenvolgende aankopen tussen 1938 en 1948 werd de
provincie Limburg eigenares van de historische site. Na WO
II werden de gebouwen verbouwd en bestemd als provinciale
bibliotheek. In 1958 werd een nieuwe gebouwenvleugel
opgetrokken. Sedert de jaren 1980 fungeerde het begijnhof als
museum voor hedendaagse beeldende kunst en tot vandaag als
centrum voor actuele kunst en media onder de benaming Z33.
Nu kunstencentrum Z33 een nieuw onderkomen heeft in de
Bonnefantenstraat, kan het historische erfgoed uit de schaduw
treden en de site worden gevaloriseerd. Provincie Limburg en
Stad Hasselt zetten een partnerschap op om de toekomst van de
site te borgen en deze een nieuw elan te geven. De begijnhofsite
bekleedt immers een unieke plaats in het stedelijk weefsel en
moet na zijn restauratie, herbestemming en herwaardering

OPDRACHTGEVERS
Provinciebestuur Limburg en Stad Hasselt

PROJECTLEIDER
Ellen Triangle

beter ontsloten zijn. Een open visie op ruimtelijke verbindingen
met de omgeving, het optillen van de groenfunctie van de tuin
tot openbaar park en een kwaliteitsvolle en breed gedragen
invulling van de gebouwen moeten de begijnhofsite opnieuw
prominent op de kaart zetten, zodat deze een belevingsplek
wordt waar verschillende functies (kunst, studie, creatie, rust…)
samenkomen en waar meerdere doelgroepen (de Hasselaar,
studenten, kunstenaars, professoren, onderzoekers, toeristen,
passanten…) elkaar ontmoeten.
Er wordt ook gevraagd naar een visie op de omgang met de
kerkruïne in overeenstemming met het historisch belang voor
de plek. Ze dient te worden ontsloten en kan zowel materieel
als immaterieel worden opgewaardeerd. Op die manier moet
een centrale plekontstaan die een belangrijke rol zal spelen
in de beleving van de begijnhofsite en zijn geschiedenis. De
begijnhoftuin moet de groene long van Hasselt worden.
Voor een betere integratie van de site in het stedelijk
weefsel wordt gedacht aan een aantal bijkomend te
realiseren doorsteken naar de Witte Nonnenstraat en de
Bonnefantenstraat. De parktuin met de kerkruïne als centrale
ontmoetingsplaats kan zo een aanzet zijn voor een ruimere
groenstructuur binnen de Groene Boulevard en zal het begijnhof
verbinden met andere pleinen en binnengebieden in het
stadscentrum. Tevens vragen we om te onderzoeken of en hoe
het water van de Demer voor de site en de stad als bijkomende
troef kan fungeren.
Het renoveren van de begijnhofhuizen en het geven van een
zinvolle invulling met respect voor de erfgoedwaarde zal bij
voorkeur gebeuren in samenwerking met de Universiteit Hasselt.
Samen met de Afdeling Architectuur willen we in deze centraal
gelegen huizen een creatief lab huisvesten met de nodige
ruimtes om te ontwerpen, te ontwikkelen, te creëren en tentoon
te stellen. Ook het poortgebouw, dat restauratie behoeft, kan
via een nieuwe (publieke) functie de erfgoedwaarde tot leven
brengen.
Het potentieel van de site als hefboom voor de toeristische
beleving is groot, zeker in samenhang met andere troeven:
Hasselt als ‘Hoofdstad van de Smaak’ en culturele en
toeristische trekpleisters als het Jenevermuseum, de Provinciale
Bibliotheek en kunstencentrum Z33.

LIGGING
Het projectgebied bevindt zich in het binnengebied gevormd door de Witte

Project binnen het Onroerenderfgoedbesluit

Nonnenstraat, de Bonnefantenstraat, de Zuivelmarkt en de Badderijstraat

BOUWBUDGET
4.300.000 excl. btw en excl. erelonen

HONORARIUM
··

architectuur: 9,52% - 10,58%

··

stabiliteit: 1,35%- 1,80%

··

technieken: 2,41% - 3,22%

toegepast op het totaal investeringsbedrag van het bouwproject
··

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.

omgevingsaanleg: 6,5%-7,5%

toegepast op het aandeel omgevingsaanleg)

Concreet betekent dit in de eerste plaats dat bij de selectie van
kandidaten gebruik gemaakt wordt van volgende selectiecriteria:

VERGOEDING
€7.500 excl. BTW / 4 kandidaten

a) de relevante studie en beroepskwalificaties;
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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:

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.

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
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OO3407
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OO3407
MOERBEKE - Masterplan
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor het centrum van
Moerbeke

Het gemeentebestuur van Moerbeke wenst een masterplan te
laten uitwerken voor het centrum van Moerbeke (in de ruime
zin), waarbij een visie wordt gevormd op korte, middellange
en lange termijn, met aandacht voor zowel het potentieel als
de knelpunten van de gemeente in al haar facetten. Men denkt
hierbij onder meer aan ondernemen, mobiliteit, openbare ruimte,
groen, toerisme, wonen, parkeerruimte, openbare gebouwen…
Bedoeling is een dorp(scentrum) te creëren dat één geheel
vormt, met een duidelijke stijl. Publieke punten dienen zowel
functioneel als visueel met elkaar verbonden te zijn om op
lange termijn aan een hip, gezellig, bruisend, verkeersveilig,
groen, praktisch, rustgevend centrum te werken dat aanzet
tot ondernemen. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn
de recente ontwikkelingen in de gemeente: de bouw van een

nieuwe gemeenteschool/multifunctionele zaal, masterplan
suikersite en sportsite. Concreet is men op zoek naar een
SWOT-analyse voor de gemeente, inclusief concrete gefaseerde
beleidsaanbevelingen voor de toekomst.
Na de oplevering van het masterplan kan de opdrachtgever
beslissen 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 worden belast.

OPDRACHTGEVERS
Gemeentebestuur Moerbeke

PROJECTLEIDER
Barbara Put

LIGGING
Markt en omgeving, 9180 Moerbeke

HONORARIUM
€85.000 excl. btw voor de opmaak van het masterplan

VERGOEDING
€3.500 excl. btw per kandidaat / 3 kandidaten
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www.vlaamsbouwmeester.be

OPMAAK

Team Vlaams Bouwmeester

FOTOGRAFIE

© Michiel De Cleene, tenzij anders vermeld

LUCHTFOTO’S

Digitale versie van de Orthofoto’s, middenschalig, kleur, opname 2016
© GDI-Vlaanderen

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Vlaamse Overheid
Vlaams Bouwmeester
Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

BIJKOMENDE INFORMATIE

op het secretariaat Team Vlaams Bouwmeester
(+32) 2 553 29 63
bouwmeester@vlaanderen.be
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