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OO3601
Gent - Design Museum
Volledige studieopdracht voor de uitbreiding van het Design museum Gent
met een nieuwe vleugel in de Drabstraat en bijbehorende restauraties aan
Huis Leten en Hotel De Coninck

OPDRACHTGEVER

sogent
PROJECTLEIDER

Brenda Schotte
LIGGING

Drabstraat, 9000 Gent
BOUWBUDGET

€5.515.000 (excl. btw) (excl. ereloon)
HONORARIUM

··

··
··

12,50% (excl btw) voor de nieuwe vleugel aan de
Drabstraat 10 en bijhorende restauraties aan Huis Leten
en Hotel De Coninck, inclusief architectuur, restauratie,
stabiliteit, technische uitrusting en epb-verslaggeving,
exclusief inrichting,
12,50% voor het voorwaardelijke gedeelte voor de
inrichting van de nieuwe vleugel (bookshop, balie, …)
12,50% voor het voorwaardelijke gedeelte voor de
herinrichting van de inkomzone van de hoofdingang in
Hotel De Coninck (onthaal, vestiaire, …)

VERGOEDING

€25.000 (excl. btw) per kandidaat, 5 weerhouden kandidaten
GUNNINGSCRITERIA

1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en het
ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en
verwachtingen van de publieke opdrachtgever zoals ze
geformuleerd zijn in het bestek:
a. in een ruim maatschappelijk kader
b. meer functioneel toegepast op de praktische eisen
van de gebruiker
c. in relatie tot het erfgoed/monument
2. de procesgerichtheid, de procesbereidheid en de visie
op de werfopvolging
3. de duurzaamheid
4. de raming van de bouwkost
5. de kostenbeheersing van de bouwkost
6. de vermelding van welke diensten geleverd worden voor
het vooropgestelde honorarium.
7. de realisatietermijn
Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt
vastgesteld: 4 / 3 / 2 / 2 / 3 / 1 / 1.

Project binnen het Onroerenderfgoedbesluit, zie
belangrijke opmerking p.9.
Het Design Museum Gent, het enige
designmuseum in Vlaanderen, is gelegen midden
in het historische centrum van de stad Gent.
De infrastructuur van Design Museum Gent
omvat drie gebouwdelen: het stadspaleis Hotel de
Coninck (18de eeuw) aan de Jan Breydelstraat, met
de hoofdingang, de museumshop en ca. 480 m2
expositieruimte; een vleugel uit 1992 met ca. 1.900
m2 expositieruimte; en Huis Leten (16de-eeuwse
kern) aan de Drabstraat (kantoren). De realisatie
van een nieuwbouwproject op het braakliggend
terrein aan de Drabstraat moet de puzzel van
het gebouwencomplex vervolledigen: de nieuwe
vleugel zal het sluitstuk van het museum vormen,
de bestaande gebouwen met elkaar verbinden
en zowel samen met het museum als autonoom
functioneren.
Designmusea zijn overal ter wereld in transitie. Ze
nemen meer dan ooit de rol op om het belang van
design binnen een snel veranderende samenleving
uit te dragen. Ook Design Museum Gent wil zich
sterker positioneren als ‘driver for change’, zich
maatschappelijk verankeren en onderzoeken
hoe de veranderende rol van de designer (en zijn
discipline) een plaats kan krijgen in de werking.
Samen met het groeiende aantal spelers op het
gebied van design, en vanuit een sterk geloof in
de verknoping van het erfgoedveld met andere
sectoren, willen we de Belgische designcultuur
versterken. De collectie is daarbij onze grote troef.
De nieuwe vleugel willen we gratis toegankelijk
maken en zien we als een ‘derde ruimte’, tussen
de publieke ruimte en het museum. Hij zal ons
ruimte bieden voor cocreatie en connectie,
voor tentoonstellingen, workshops, lezingen en
debatten, horeca en een shop, en zal ons in staat
stellen onze rol van gastheer naar de creatieve
sector te vervullen. Ook zal hij bezoekers, dankzij
het concept van ‘smart museum’, de keuze bieden
tussen twee snelheden van kennismaking met de
collectie: op een laagdrempelige, directe manier
in de nieuwe vleugel door het inzetten van digitale
technologieën (3D, VR/AR), en diepgaander via
grotere thematische tentoonstellingen dieper in het
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gebouw. Met DING! (Design in Gent) her-denken
we het concept ‘museum’ en krijgen ontwerpers,
makers en denkers van vandaag een centrale plek.
Dit museum 3.0 wordt een ‘community sensemaking museum’, een participatief en interactief
museum, waar technologie een belangrijke
component zal zijn en waar het onderscheid tussen
gebruikers en producenten vervaagt. We werken
samen met de creatieve industrieën en creëren
een fysieke hub, waardoor we bijdragen aan de
creatieve stad.
De nieuwe vleugel wordt een forse fysieke
uitbreiding van het museum van zo’n 2.000 m2
bruto vloeroppervlakte (BVO) in de Drabstraat,
op een terrein van ca. 372 m2. De horeca op het
gelijkvloers zal een rechtstreekse toegang hebben
tot de prachtige historische binnentuin en in de
shop en horecazaak op het gelijkvloers wordt volop
de kaart van Belgisch design getrokken
Het nieuwbouwproject impliceert een noodzakelijke
gedeeltelijke restauratie van de beschermde
panden en een verzorgde aansluiting van nieuw
op oud. Dit betreft de zij- en achtergevel en de
koetsingang van Huis Leten aan de Drabstraat en
de zuidelijke gevel aan de historische binnentuin.
De ontsluiting en bereikbaarheid van de oude
gebouwen zijn door het nieuwbouwproject te
verbeteren.
Design Museum Gent, Stad Gent en sogent
wensen een multifunctioneel gebouw te realiseren
met kwaliteitsvolle en duurzame architectuur,
uitgevoerd binnen het voorziene budget. Het
ontwerp moet uiting geven aan de identiteit
van het museum, met een positieve, eigentijdse
uitstraling die past in het Gentse stadsbeeld.
Gezien de locatie in het centrum van de stad wordt
een beeldbepalend gebouw verwacht dat, in de
zin van goed design, doordacht is op het vlak
van materiaalkeuze, duurzaamheid, gebruikte
technieken, efficiëntie, toegankelijkheid, en dat de
juiste vorm en uitstraling heeft.
De nieuwe vleugel dient zich enerzijds in te passen
in het waardevolle, historische stadsweefsel,
de directe omgeving van de Drabstraat – Jan
Breydelstraat en de ruimere omgeving van de
Gras- en Korenlei. Anderzijds dient hij, als een
hedendaags landmark, het Design museum Gent,
de stad Gent en Vlaanderen op de kaart te zetten.
De inrichting van de nieuwe vleugel (bookshop,
balie, …) en de inrichting van de ingangszone
aan de hoofdingang in Hotel De Coninck (onthaal,
vestiaire, …) zijn twee voorwaardelijke gedeelten
van de opdracht. De opdrachtgever heeft het recht
deze voorwaardelijke gedeelten al dan niet te
bestellen.

Project binnen het Onroerenderfgoedbesluit
Voor de restauratieve werken aan het monument
wil de opdrachtgever een beroep doen op de
erfgoedpremies hoger dan 50%, volgens de
bijzondere procedure van de Vlaamse Overheid.
Hiervoor dient voldaan te worden aan het Besluit
van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.
Voor dit project wordt dan ook een ontwerper
aangesteld volgens een aangepaste procedure van
de Open Oproep.
Concreet betekent dit dat kandidaat inschrijvers in
hun portfolio hun deskundigheid voor dit bijzondere
erfgoedproject dan ook moeten 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° Bij de aanstelling van ontwerpers en uitvoerders
wordt minstens rekening gehouden met de
volgende elementen:
a) de relevante studie- en beroepskwalificaties;
b) de algemene deskundigheid met betrekking
tot de specifieke projectopdracht;
c) een vermelding van het gedeelte van de
opdracht dat de ontwerper of uitvoerder
minstens in eigen beheer zal uitvoeren;
2° de ontwerpopdracht houdende 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 aangepaste gunningscriteria
zoals hiervoor beschreven (zie gunningscriteria)
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OO3602
GENT - Opera
Volledige studieopdracht voor de opmaak van het masterplan voor het
Muziek- en podiumkunstencentrum en voor de voorwaardelijke realisatie van
de uitbreiding, renovatie en restauratie van het operacomplex in Gent

OPDRACHTGEVER

Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen
PROJECTLEIDER

Project binnen het Onroerenderfgoedbesluit, zie
belangrijke opmerking blz 21.

Tussen €60.000.000 en €75.000.000 (excl. btw en erelonen)

Opera Ballet Vlaanderen, Stad Gent en de Vlaamse
overheid zijn op zoek naar een sterk ontwerpteam
dat een masterplan en ontwerp ontwikkelt voor
het multidisciplinair herbestemmen van het
operagebouw in het hart van Gent. Doordachte,
duurzame architectuur moet hierbij naadloos
aansluiten op en in dialoog gaan met waardevol
erfgoed.

HONORARIUM

Context

Jan Kuppens
LIGGING

Schouwburgstraat 3, 9000 Gent
BOUWBUDGET

Algemene ereloonvork : 10% - 14% excl. btw (incl.
architectuur, stabiliteit, technieken, restauratie, akoestiek,
theatertechnieken, werfcoördinatie, veiligheidscoördinatie,
EPB) / opmaak masterplan : €100.000 excl. btw
VERGOEDING

€65.000 (incl. btw) per kandidaat, 5 weerhouden
kandidaten
GUNNINGSCRITERIA

1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en het
ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en
verwachtingen van de publieke opdrachtgever zoals ze
geformuleerd zijn in het bestek:
a. in een ruim maatschappelijk kader
b. meer functioneel toegepast op de praktische eisen
van de gebruiker
c. in relatie tot het erfgoed/monument
2. de procesgerichtheid, de procesbereidheid en de visie
op de werfopvolging
3. de duurzaamheid
4. de raming en kostenbeheersing van de projectkost en
het honorarium met vermelding van welke diensten
geleverd worden voor het voorgestelde honorarium.
5. de teamsamenstelling (het inschrijvende team moet
over voldoende kennis en ervaring beschikken m.b.t.
restauratie van waardevolle exterieurs en interieurs cfr.
Artikel 11.5.2. van het Onroerenderfgoedbesluit)
Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt
vastgesteld: 4 / 3 / 2 / 2 / 1.

De Gentse opera werd in 1840 opgericht in het
sociaal-economisch hart van de stad. Het unieke,
L-vormige publieksgedeelte omvat een peristylium,
drie balzalen (Foyer, Redoute en Lully) en een
spektakelzaal met 969 stoelen. Het gebouw vormt
zo een essentieel onderdeel van het gebied KouterKoophandelsplein-Ketelvest.
De toekomstige verwerving van het voormalige
bijgebouw van Justitie aan het Koophandelsplein
genereert een unieke kans om het volledige
bouwblok te herdenken in functie van de
veranderende strategische doelstelling voor
de site, met name de creatie van een Muzieken podiumkunstencentrum, waarbij het ter
beschikking stellen van de infrastructuur voor
meerdere culturele partners een doorgedreven
keuze wordt.
De stad Gent is eigenaar van het gebouw en gaat
uit van deze gedeelde operationaliteit. Met dit
project herpositioneert hoofdgebruiker Opera Ballet
Vlaanderen zich in het Vlaamse kunstenlandschap.
Dit leidt operationeel naar een andere invulling
voor het gebouw: de functie van de site wijzigt
van een productieplaats naar een goed uitgeruste
presentatieplaats voor meerdere partners.
De restauratie van waardevol erfgoed moet er
samen met de ontpitting, renovatie en nieuwbouw
voor zorgen dat we zowel operationeel (voor
medewerkers) als op het vlak van openbaar erfgoed
(publiek) kunnen excelleren.

Masterplan en ontwerp
Het masterplan moet duidelijk maken hoe
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bovenstaande doelstelling kan gerealiseerd worden,
door enerzijds de restauratie en de ontsluiting
van de beschermde delen, en anderzijds door het
creëren van een nieuwe binnenkern, zodat alle
partners gebruik kunnen maken van infrastructuur
met optimale bouw- en theatertechnieken. Een
modulair concept, aanpasbaar in de toekomst,
is absoluut noodzakelijk voor deze meervoudige
bruikbaarheid. Eveneens dient het masterplan een
fasering te voorzien waarbinnen de operationele
hinder tot een minimum wordt beperkt.
De historisch waardevolle delen van het
gebouw moeten worden gerestaureerd en
apart kunnen worden gebruikt. Het reeds
opgeleverde Beheerplan voorziet in een duidelijke
visie op erfgoedwaarden en borgt deze in
beheersdoelstellingen. Deze vormen de basis voor
hedendaagse exploitatie- en realisatietechnieken
die noodzakelijk zijn om de zalen bruikbaar te
maken.
De functiewijziging tot Muziek- en
podiumkunstencentrum brengt nieuwe noden
met zich mee, waardoor bestaande infrastructuur
vervangen moet worden. Door middel van renovatie
en nieuwbouw komen in de niet-beschermde kern
van het voormalige gerechtsgebouw de nieuwe
nodige logistieke functies voor dit Muziek- en
podiumkunstencentrum vrij.
Het masterplan dient een totaalvisie te ontwikkelen
over het binnengebied, waarbij een logica gebracht
wordt in de noodzakelijke circulaties. In deze
visie dienen de ontpitting van de binnenkern,
de integratie van het bijgebouw van Justitie, de
eventuele afbraak van bepaalde delen van het
logeblok en nieuwbouwvolumes afgewogen
ingrepen te zijn die zich logisch en respectvol
verhouden tot het monument. Om duurzaam te
kunnen worden geëxploiteerd zal deze publieke
infrastructuur een efficiënt draaiende machine
moeten zijn met aandacht voor akoestiek,
ergonomie, zitcomfort, eenvoud in beheer,
veiligheid en toegankelijkheid.
Dit houdt in dat er weloverwogen aandacht
moet zijn voor de omkaderende functies en
de technische noden zoals bijv. een maximaal
programma voor de podiumtechnieken, snelle
wissels voor de podiumprogramma’s, efficiënt
laden en lossen, etc.
Dit kan enkel indien een algehele goede ontsluiting
op diverse vlakken tot stand komt, waarbij het
publiek een optimale toegang krijgt tot alle
publieksruimtes en de medewerkers een optimale
logistieke bediening van alle ruimtes kunnen
bewerkstelligen.
Het masterplan legt duidelijke ruimtelijke
randvoorwaarden voor het ontwerp van het
Muziek- en podiumkunstencentrum vast. Er
wordt een masterplan verwacht dat de brug
slaat tussen een aantal cruciale aspecten om het

Muziek- en podiumkunstencentrum te doen slagen
in deze stedelijke context. Het masterplan wordt
opgesteld aan de hand van een aantal evidente
basisprincipes:
·· Erfgoed: Er wordt een visie ontwikkeld binnen de
contouren van het reeds bestaande Beheerplan
(omgang met beschermd erfgoed).
·· Werking: Er wordt een visie ontwikkeld binnen
de contouren van de reeds bestaande teksten
(werking Muziek- en podiumkunstencentrum).
·· Meervoudige bruikbaarheid: Alle betrokken
partijen hebben een eigen artistieke identiteit
met specifieke noden en wensen. Deze dienen
verenigd te worden in het ontwerp.
·· Modulariteit: De bouwheer wenst deze
opportuniteit maximaal te benutten. Elke ingreep
heeft een reversibel karakter waardoor het gebouw
op termijn aanpasbaar is.
·· Duurzaamheid: De bouwheer wenst een duurzame
verbouwing te realiseren die zich vertaalt in
concrete doelstellingen rond energieprestatie en
CO2-compensatie, waarbij hernieuwbare energie,
circulaire aspecten en lokale bouwstoffen de norm
zijn.
Na het opleveren van het masterplan gaat het
gekozen ontwerpteam voorwaardelijk aan de slag
met de uitvoering van het definitieve ontwerp en de
uitvoering van de renovatie en restauratie van het
gebouw.

Voorwerp van de studieopdracht
De opdracht wordt via een overheidsopdracht
voor aanneming van diensten gegund en omvat
volgende delen:
Vast gedeelte :
·· Volledige studieopdracht voor de opmaak van
het masterplan en fasering van het Muziek-en
podiumkunstencentrum
Voorwaardelijk gedeelte :
·· Volledige architectuuropdracht voor het ontwerp
van de realisatie van de uitbreiding, renovatie
en restauratie van het operacomlex in Gent, met
inbegrip van de begeleiding en controle op de
uitvoering van de werken.
·· Binnen dit voorwaardelijk deel is er een vast deel
dat betrekking heeft op de renovatie en restauratie
van het operacomplex in Gent. Het voorwaardelijk
deel heeft betrekking op de renovatie waarbinnen
de voorwaardelijkheid van het nog te verwerven
verwerving van het bijgebouw justitie valt.

OO3602 Gent - Opera
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Project binnen het Onroerenderfgoedbesluit
Voor de restauratieve werken aan het monument
wil de opdrachtgever een beroep doen op de
erfgoedpremies hoger dan 50%, volgens de
bijzondere procedure van de Vlaamse Overheid.
Hiervoor dient voldaan te worden aan het Besluit
van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering
van het Onroerenderfgoedbesluit van 12 juli 2013.
Voor dit project wordt dan ook een ontwerper
aangesteld volgens een aangepaste procedure van
de Open Oproep.
Concreet betekent dit dat kandidaat inschrijvers in
hun portfolio hun deskundigheid voor dit bijzondere
erfgoedproject dan ook moeten 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° bij de aanstelling van ontwerpers en uitvoerders
wordt minstens rekening gehouden met de
volgende elementen:
a) de relevante studie- en beroepskwalificaties;
b) de algemene deskundigheid met betrekking
tot de specifieke projectopdracht;
c) een vermelding van het gedeelte van de
opdracht dat de ontwerper of uitvoerder
minstens in eigen beheer zal uitvoeren;
2° de ontwerpopdracht houdende 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 aangepaste
gunningscriteria zoals hierboven beschreven
(zie gunningscriteria)

OO3602 Gent - Opera
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OO3603
GENT - Gravensteen
Studieopdracht voor een nieuwe bezoekersinfrastructuur, voor architecturale
ingrepen en de omgevingsaanleg om de kwaliteit van de toeristische
beleving te versterken, en voor de restauratie van een aantal ruimtes in het
Gravensteen te Gent.

Project binnen het Onroerenderfgoedbesluit, zie
belangrijke opmerking p.
OPDRACHTGEVER

Stadsbestuur Gent
PROJECTLEIDER

Doreen Gaublomme
LIGGING

Sint-Veerleplein 11, 9000 Gent
BUDGET

€8.100.000 (incl. btw en erelonen)
HONORARIUM

Globaal ereloonpercentage voor architectuur, technieken,
scenografie en omgevingsaanleg van 12,5% berekend op
het totale investeringsbedrag.
VERGOEDING

€15.000 (excl. btw) per kandidaat, 5 weerhouden kandidaten
GUNNINGSCRITERIA

1. De kwaliteit van de concept- en visievorming en het
ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities
en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze
geformuleerd zijn in het bestek, en dit:
a. in een ruim maatschappelijk kader;
b. meer functioneel toegepast op de praktische eisen
van de gebruikers;
c. in relatie tot het erfgoed/monument.
2. De procesgerichtheid, de procesbereidheid en de visie
op de werfopvolging.
3. De raming en kostenbeheersing van de projectkost, met
vermelding van welke diensten geleverd worden voor
het vooropgestelde honorarium.
4. De projectfasering en realisatietermijn
5. De duurzaamheid.
6. De teamsamenstelling.
Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt
vastgesteld: 6 / 3 / 3 / 3 / 1 / 1.

Het Gravensteen is een uniek monument en hoort
bij de oudste gebouwen van Gent. Deze burcht
gaat in oorsprong terug tot de 9de eeuw en is een
belangrijke historische getuige en exponent van de
rijke middeleeuwse geschiedenis van de stad. Ze
bevindt zich vandaag in het hart van de stadskern
en met haar versterkte muren met kantelen,
uitkijktorens, donjon en poortgebouw vormt ze er
een sterk landmark. Vandaag is het Gravensteen
dan ook een van de belangrijkste cultuurtoeristische trekpleisters van Gent, met jaarlijks
meer dan 300.000 bezoekers.
Hoewel het Gravensteen in essentie veel te bieden
heeft, is er dringend nood aan een opwaardering
van de integrale bezoekersbeleving. De Stad Gent
wil in de toekomst inzetten op een betekenisvolle
en kwalitatieve beleving van het monument met
verschillende parcours en verhalen op maat van
de bezoekersgroepen, waarbij het Gravensteen
niet enkel fungeert als een feitelijke, historische of
authentieke plek, maar ook als een mythische en
imaginaire plek.
Het stadsbestuur streeft hierbij naar de integrale
toegankelijkheid en opwaardering van talrijke
bijzondere plekken binnen het Gravensteen:
de binnentuin heeft potentieel als stedelijke
‘verborgen’ groenruimte en als deel van het
belevingsparcours, het dak van de donjon is
onderbenut als publieke ruimte en heeft de potentie
van een groot balkon met zicht over de stad,… Ook
het huidige, benepen kassagebouw uit 2005 is aan
vervanging toe en de mogelijkheden tot integratie
van een ruim en comfortabel bezoekersonthaal,
sanitair en eventuele aanvullende functies
dienen onderzocht te worden. Uiteraard dienen
de erfgoedwaarden van de burcht hierbij
gerespecteerd en versterkt te worden en zal de
dialoog tussen oud en nieuw een cruciale rol
spelen.
Door een geslaagde herwaardering van zijn
historische elementen, het opwaarderen van zijn
markante onderdelen en het herbekijken van de
routing, wil Stad Gent dit monument het voorwerp
laten worden van een unieke bezoekerservaring, de
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beleving van een authentiek stuk erfgoed in deze
21ste eeuw.
Daarom gaat het stadsbestuur op zoek
naar een ontwerpteam dat zijn ambitie kan
vormgeven op het vlak van architectuur,
restauratie, landschapsontwerp, scenografie en
mediatechnologie, en dat de beleving van het
monument, door de onderlinge synergie tussen
deze aspecten, op een hoger niveau kan tillen. De
architectuur en scenografie fungeren hierbij als een
framework voor de hedendaagse en innovatieve
museale inrichting (audio- en beeldinstallaties,
verlichting, toestellen voor virtualof augmented
reality, …). Stad Gent gaat dan ook op zoek naar
een multidisciplinair team om deze verwachtingen
waar te maken.
Volgende aspecten maken geen deel uit van de
opdracht:
·· De storytelling (verhaallijnen) en het uitwerken
en realiseren van bijbehorend tekst-, audio- en
beeldmateriaal.
·· Opmaak van het beheersplan.
·· Studiewerk en werfopvolging omtrent stabiliteit.
·· Veiligheidscoördinatie.
·· EPB-verslaggeving.
·· Uitvoering van vooronderzoeken, noodzakelijk
ter ondersteuning van de studieopdracht
(grondonderzoek, materiaaltechnisch onderzoek,
…)

Project binnen het Onroerenderfgoedbesluit
Voor de restauratieve werken aan het monument
wil de opdrachtgever een beroep doen op de
erfgoedpremies hoger dan 50%, volgens de
bijzondere procedure van de Vlaamse Overheid.
Hiervoor dient voldaan te worden aan het Besluit
van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.
Voor dit project wordt dan ook een ontwerper
aangesteld volgens een aangepaste procedure van
de Open Oproep.
Concreet betekent dit dat kandidaat inschrijvers in
hun portfolio hun deskundigheid voor dit bijzondere
erfgoedproject dan ook moeten 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° bij de aanstelling van ontwerpers en uitvoerders
wordt minstens rekening gehouden met de
volgende elementen:
a) de relevante studie- en beroepskwalificaties;
b) de algemene deskundigheid met betrekking
tot de specifieke projectopdracht;
c) een vermelding van het gedeelte van de
opdracht dat de ontwerper of uitvoerder
minstens in eigen beheer zal uitvoeren;
2° de ontwerpopdracht houdende 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 aangepaste
gunningscriteria zoals hierboven beschreven
(zie gunningscriteria)

OO3603 Gent - Gravensteen
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OO3604
DILBEEK - Breugheldal
De volledige studieopdracht voor de opmaak van een ontwikkelingsstrategie, de
realisatie van de eerste fase en eventuele vervolgopdrachten voor de welzijnssite
Breugheldal te Itterbeek

OPDRACHTGEVER

OCMW Dilbeek
LIGGING

Itterbeeksebaan 208, 1701 Dilbeek
BUDGET

€4.741.419 (Excl. btw en ereloon)
HONORARIUM

··
··

··

Opmaak masterplan: €40.000 (excl. btw)
Ereloonvork architectuur, stabiliteit, technieken,
interieur (vast meubilair), werfcoördinatie,
veiligheidscoördinatie en EPB: 10.5 % en 13,5% (excl.
btw)
Ereloonvork buitenaanleg: 7% en 9% (excl. btw)

VERGOEDING

€8.500 (excl. btw) per kandidaat, 4 weerhouden kandidaten
GUNNINGSCRITERIA

1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en van
het ontwerpend onderzoek, afgetoetst aan de ambities
en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze
geformuleerd zijn in het bestek:
a. in een ruim maatschappelijk kader.
b. meer functioneel toegepast op de eisen van de
gebruiker
2. de procesgerichtheid en procesbereidheid
3. de aanpak van duurzaamheid (de mate waarin de
gekozen ingrepen bijdragen aan een efficiënt en
toekomstgericht gebruik van de beschikbare ruimte)
4. de samenstelling en deskundigheid van het
ontwerpteam
5. de raming van de projectkost en het honorarium
Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt
vastgesteld: 4 / 3 / 2 / 1 / 1.

De gemeente Dilbeek, met haar 41.000 inwoners,
ligt in het westen van de provincie Vlaams-Brabant.
Aan de oostkant grenst de gemeente aan het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de westkant
ligt het landelijke Pajottenland. De site Keperenberg
is gelegen in de deelgemeente Itterbeek, tussen
de Itterbeeksebaan, de Keperenbergstraat en de
voetwegen van de Sackweg.
De site Keperenberg huisvest verschillende
publieke functies. Via de ingang aan de
Itterbeeksebaan bereik je een administratief
OCMW-gebouw, een woonzorgcentrum met 101
woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum,
een lokaal dienstencentrum, 111
assistentiewoningen, het archief, de grootkeuken
en de technische dienst. Rond een centrale parking
(kant Keperenbergstraat) vind je de gemeentelijke
basisschool Keperke, een kinderdagverblijf, buitenen naschoolse kinderopvang, een jeugdhuis, het
oud gemeentehuis van Itterbeek (leegstaand),
kantoorruimte voor de dienst financiën, het sporten recreatiecentrum Itterbeek en een tennisclub
met kantine.
Er werd reeds een masterplan opgemaakt voor de
site Keperenberg (zijde Keperenbergstraat). Met
het masterplan Welzijnssite Breugheldal willen
we een innovatief concept ontwikkelen voor de
welzijnsfuncties, dat aansluit op de krijtlijnen van
het masterplan Keperenberg, en acties vastleggen
voor uitvoering op korte en langere termijn.
De bevolking van Dilbeek groeit en de
welzijnsnoden worden diverser. De missie van
Dilbeek Welzijn luidt: ‘Vanuit de krachten van
individu en gemeenschap creëert Welzijn, in
partnerschap, voorwaarden en een aanbod op
maat, om iedereen ontplooiing, welbevinden
en levenskwaliteit te garanderen.’ Het ontwerp
dient Dilbeek Welzijn te ondersteunen in het
realiseren van deze missie. De teams van Dilbeek
Welzijn zullen in de komende jaren inzetten op
preventie, vroegtijdige detectie van welzijnsnoden,
ondersteuning op maat en vermaatschappelijking
van de zorg. Op de toekomstige welzijnssite
Breugheldal vertaalt zich dit als volgt:
Dilbeek Welzijn wil een nieuw elan bezorgen
aan zijn residentiële ouderenvoorzieningen
(woonzorgcentrum en assistentiewoningen) en
daarbij tegemoetkomen aan de uitdagingen van
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dementie en eenzaamheid. Dilbeek Welzijn wenst
hierbij het concept van kleinschalig genormaliseerd
wonen toe te passen, waarbij een comfortabele en
huiselijke woonomgeving een thuis biedt aan een
kleine groep van bewoners.
Voor de niet-residentiële ouderenvoorzieningen
(dagverzorgingscentrum en lokaal
dienstencentrum) wenst het de buurtwerking en
een outreachendefunctie te ontwikkelen.
Voor zijn preventieve en ondersteunende
functie naar kinderen, jongeren, volwassenen
en thuiswonende ouderen wenst het een
laagdrempelig en toegankelijk welzijnspunt te
ontwikkelen.
Het ontwerp gaat op een intelligente manier
om met de spanningen tussen decentrale
kleinschaligheid en een overkoepelend
organisatiemodel; bewoners en bezoekers;
divers samenleven en aandacht voor kwetsbare
doelgroepen; geborgenheid en toegankelijkheid;
rust en een bruisende buurt; privacy en
doorwaadbaarheid; innovatie en regelgeving.
De ruimte in de gemeente is beperkt. Daarom wil
het bestuur inzetten op een optimaal, efficiënt
gebruik van de locaties voor de huidige functies.
Speerpunten in het ruimtelijk ontwerp zijn:
duurzaamheid, inzetten op optimaal grondgebruik
en multifunctioneel gebruik. Een flexibel
bouwconcept moet Dilbeek Welzijn in staat stellen
zich aan te passen aan toekomstige demografische
noden.
De huidige werking dient tijdens de bouwwerken
gecontinueerd te worden. Het nieuwe ontwerp
voorziet de huidige capaciteit, eventueel
aangevuld met nieuwe doelgroepen of innovatieve
kruisbestuivingen met andere sectoren. Dilbeek
Welzijn staat open voor innovatieve ideeën en
samenwerking met partnerorganisaties, om samen

de missie te realiseren.
Het project omvat:
·· het opmaken van een ontwikkelingsstrategie voor
de site.
·· het geven van advies over de bouwfasen, realisatieen financieringsmogelijkheden.
·· de volledige studieopdracht voor minstens één van
de deelprojecten uit de strategie.
Het vooropgestelde totale bouwbudget is niet
gebaseerd op een gedetailleerde raming op
basis van een definitief programma, maar het
resultaat van een inschatting van de middelen
die voor het masterplan, het eerste bouwproject
en een daaraan gekoppelde buitenaanleg kunnen
worden vrijgemaakt. Om definitieve beslissingen
te nemen met betrekking tot de bouwkost, doet
de opdrachtgever onder meer een beroep op
de ontwerpers. De ontwerpers onderzoeken
in nauw overleg met de opdrachtgever wat
haalbaar is binnen het opgegeven budget en
mogelijke subsidies. Over het toekennen van
vervolgopdrachten zal het OCMW-bestuur later
oordelen. Het bestuur kan ertoe besluiten om
de betreffende vervolgopdrachten aan derden
te gunnen. In dat geval zal de opsteller van het
masterplan met de taak van supervisor worden
belast. Indien het masterplan niet tot verdere
uitvoering leidt, kan de opsteller ervan geen rechten
op schadevergoeding doen gelden.
Om alle opportuniteiten van de site optimaal te
benutten zoekt het bestuur een innovatief en
gemotiveerd interdisciplinair team van ruimtelijke
planner(s), architect(en) en consultant(s). Het
ontwerpteam wordt uitgedaagd om onze hoge
ambitie te vertalen in een even ambitieus en
creatief ruimtelijk ontwerp en een brug te slaan
tussen gebiedsontwikkeling, publieke ruimte, zorgen welzijnsinnovatie en architectuur.

OO3604 Dilbeek - Breugheldal
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OO3605
WEVELGEM - De Vlashaard
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een woonontwikkelingsstrategie
en eventuele realisatie van de eerste fase voor de sociale woningmaatschappij De
Vlashaard te Wevelgem

OPDRACHTGEVER

Sociale Huisvestingsmaatschappij de Vlashaard
PROJECTLEIDER

Karel Maddens
LIGGING

··
··
··
··

Overheule te Moorsele, Wagenbrugstraat, 8560
Moorsele, gebied rond huisnummers 68-70
Katerhoek te Wevelgem, gebied tussen Katerstraat en
Visserijstraat, 8560 Wevelgem
Posthoorn te Wevelgem, ter hoogte van Menenstraat
475 (achter bedrijfsgebouw), 8560 Wevelgem
Schoonwater te Gullegem, gebied tussen
Perenboomhof, Omer Mullielaan en Hendrik
Conciencestraat, 8560 Gullegem

BUDGET

Volgens masterplan
HONORARIUM

··
··

Opmaak masterplan: €42.500 (excl. btw)
Uitvoering: architectuur volgens de richtlijnen VMSW
– barema 2006.1, stabiliteit en technieken volgens de
richtlijnen VMSW – modelcontract type RI – 2005)

VERGOEDING

€10.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 weerhouden
kandidaten
GUNNINSCRITERIA

1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en van
het ontwerpend onderzoek, afgetoetst aan de ambities
en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze
geformuleerd zijn in het bestek
a. in een ruim maatschappelijk kader.
b. meer functioneel toegepast op de eisen van de
gebruiker
2. de aanpak van duurzaamheid (de mate waarin de
gekozen ingrepen bijdragen aan een efficiënt en
toekomstgericht gebruik van de beschikbare ruimte)
3. de procesgerichtheid en procesbereidheid
4. de voorgestelde fasering en het plan van aanpak voor
de uitvoering van de strategie
5. De samenstelling en deskundigheid van het
ontwerpteam
Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt
vastgesteld: 4 / 3 / 2 / 1 / 1

De Vlashaard is een sociale
huisvestingsmaatschappij met 762 huurwoningen,
verspreid over drie deelgemeenten van Wevelgem:
Wevelgem, Gullegem en Moorsele. De Vlashaard
wenst een woonontwikkelingsstrategie te laten
opmaken gekoppeld aan een een actieplan met een
ruimtelijke ontwikkelingsvisie en een verantwoorde
verdichtingsstrategie op maat van Wevelgem.
Hierbij is het de bedoeling om te komen tot een
kwalitatieve, duurzame en gedifferentieerde
invulling van de bestaande grondreserves van De
Vlashaard.
Op korte termijn heeft De Vlashaard de ambitie
om de vooropgestelde minimale schaalgrootte
van 1.000 sociale huurwoningen te bereiken
(Performantiedecreet Vlaamse Regering). Deze
projecten zijn in volle voorbereiding en vallen
buiten deze onderzoeksopdracht. Hierdoor zal
het woningenbestand van De Vlashaard tijdens
de periode 2018-2023 groeien van 762 naar 969
huurwoningen, wat neerkomt op 7,15 % sociale
huurwoningen in de gemeente Wevelgem. Hiermee
voldoet De Vlashaard ruim aan de taakstelling van
het bindend sociaal objectief (BSO).Het is evenwel
de ambitie om op middellange termijn (na 2024)
de bestaande grondreserve (28 ha) aan te wenden
om tot 9 % sociale woningen te komen. Het sociaal
huurpatrimonium van De Vlashaard zou dan 1.250
woningen bedragen.
De studie-opdracht bestaat erin, deze doelstellingen
te vertalen in duurzame, kwalitatieve en ruimtelijk
verantwoorde opties. Centraal in deze opdracht
is een screening van de aanwezige grondreserve
van De Vlashaard, met als finale doelstelling
het aanduiden van enerzijds de meest kansrijke
ontwikkelingslocaties en anderzijds de gebieden
waar woonontwikkeling beter wordt afgeremd.
Finaal kan dit uitmonden in een voorstel tot
herschikking van de ontwikkelingsrechten binnen
de grenzen van de grondvoorraad van De Vlashaard.
De Vlashaard wenst een ontwerpteam aan te stellen
voor de opmaak van een masterplan met als doel
de ruimtelijke verkenning van de beschikbare
grondreserves, met hun ontwikkelingspotenties
en gewenste bestemming op langere termijn.
Hieraan gekoppeld zal een eerste ‘vingeroefening’
gevraagd worden in het zoeken naar vernieuwende
kwalitatieve vormen van stapelen, die kunnen
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bijdragen tot verhoging van de densiteit, maar die
ook rekening houden met de schaal van Wevelgem
en de korrel van de omliggende bebouwing.
Dit typologisch onderzoek moet leiden tot
gefaseerde architectuuropdrachten die bijkomend
sociaal huuraanbod creëren op korte en
middellange termijn.
Het is de ambitie van De Vlashaard om de realisatie
van de eerste fase uit het finale masterplan
als uitbreiding van de studieopdracht voor de

opmaak van het masterplan te gunnen aan het
ontwerpteam. Op die manier kunnen zowel de
uitgangspunten die in het masterplan zijn bepaald
en vastgelegd, als de resultaten van het typologisch
onderzoek in de praktijk worden omgezet en
getoetst op hun werkbaarheid. Ook de inrichting
van de aanpalende buitenruimte behoort dan
tot de opdracht. Wat de latere uitvoeringsfases
betreft, behoudt de huisvestingsmaatschappij
zich het recht voor om deze niet te gunnen aan het
ontwerpteam.

OO3605 Wevelgem - De Vlashaard / Overheule
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OO3606
BERCHEM - Sociale dienstverleningscluster De Ideale
Woning
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een ontwikkelingsvisie voor een sociale
dienstverleningscluster, en voor de realisatie van de verregaande reorganisatie en
uitbreiding van de kantoren en het magazijn - Het Huis - van De Ideale Woning in
uitvoering van die ontwikkelingsvisie
OPDRACHTGEVER

C.V. De Ideale Woning
PROJECTLEIDER

Filip Lagiewka
LIGGING

Diksmuidelaan 276, 2600 Berchem
Gelegen tussen de Diksmuidelaan, Klerkenstraat,
Hofstadestraat en Bikschotelaan in de wijk Groenenhoek
(Antwerpen)
BOUWBUDGET

€5.300.000 excl btw en ereloon
HONORARIUM

··
··

9,5% - 13% (excl. btw), incl. architectuur, interieur
(excl. los meubilair), duurzame technieken, stabiliteit,
akoestiek, buiteninrichting, werfcoördinatie.
Veiligheidscoördinatie, EPB-verslaggeving en
asbestinventarisatie niet inbegrepen in de opdracht

VERGOEDING
€16.700 (excl. btw) per kandidaat, 3 weerhouden kandidaten

GUNNINGSCRITERIA

1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en van
het ontwerpend onderzoek, afgetoetst aan de ambities
en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze
geformuleerd zijn in het bestek:
a. in een ruim maatschappelijk kader
b. meer functioneel toegepast op de eisen van de
gebruiker
2. de aanpak van duurzaamheid d.w.z. de mate waarin de
gekozen ingrepen efficiënt en effectief bijdragen aan
een kwalitatief en toekomstbestendig gebouw
3. de procesgerichtheid en procesbereidheid
4. de raming van de projectkost en het honorarium
5. de samenstelling en de deskundigheid van het
ontwerpteam
Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt
vastgesteld: 5 / 3 / 3 / 1 / 1.

De Ideale Woning is op zoek naar een sterk
ontwerpteam dat haar kan bijstaan bij
de ontwikkeling van een nieuwe sociale
dienstverleningscluster op de site van haar kantoor
en magazijn in de wijk Groenenhoek in Berchem
(Antwerpen).

Het Huis
Het vliegwiel voor de uitbouw van de cluster is
de modernisering en verbetering van de eigen
dienstverlening en interne werking, door een
verregaande reorganisatie en uitbreiding van
het kantoor én het magazijn van De Ideale
Woning, samen kortweg Het Huis genaamd. Die
vernieuwing moet leiden tot een hedendaagse
en inspirerende werkomgeving. In functie van
een optimaal en efficiënt ruimtegebruik worden
ruimten en werkplekken in Het Huis ook ter
beschikking gesteld van omliggende bedrijven,
start-ups en zelfstandigen die op zoek zijn naar een
coworking space. Het Huis wordt zo een open huis:
laagdrempelig, transparant en uitnodigend. De hal
is tevens een ontmoetingsruimte die multi-inzetbaar
is, dynamisch kan worden gebruikt, en hierdoor
bijdraagt tot een levendige plint in de straat. In
Het Huis werken alle medewerkers in de meest
optimale condities, zowel in de front- en backoffice
in het kantoorgebouw, als in het magazijn (integrale
toegankelijkheid, daglichttoetreding, zicht naar
buiten, aangenaam binnenklimaat, akoestiek,
comfort, variatie in werkplekken enz.). Informele
ontmoetingen in de gemeenschappelijke eetruimte,
coffee corners, een ontspanningsruimte en een
toegankelijke daktuin moeten de cohesie tussen
de medewerkers en bezoekers bevorderen. Het
programma voor Het Huis wordt leesbaar en helder
georganiseerd opdat de publieke en niet publieke
delen afzonderlijk van elkaar kunnen worden
gebruikt.
Tot op heden wordt voor de realisatie van
het intern programma van Het Huis vanuit
duurzaamheidsoverwegingen uitgegaan van
een verregaande renovatie van het huidige
kantoorgebouw en het magazijn (samen circa
1.800 m²bvo), en één of meerdere nieuwe
gebouwen (circa 800 m²bvo) om te voldoen aan de
toekomstige ruimtebehoefte (in totaal circa 2.600
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m²bvo). Volledige nieuwbouw is enkel te overwegen
indien de kwaliteiten en de meerwaarde ervan
substantieel zijn ten opzichte van een verregaande
renovatie.

Sociale dienstverleningscluster
Het openstellen van delen van de infrastructuur
voor externen en de inrichting van een coworking
space in Het Huis is een eerste stap in het
creëren van een meerwaarde voor de buurt en de
realisatie van de sociale dienstverleningscluster.
In een tweede stap wenst De Ideale Woning
ook (delen van) de buitenruimte open te stellen
voor de buurtbewoners om zo bij te dragen
tot de sociale verbinding en interactie in de
wijk. Tot slot wenst De Ideale Woning op haar
site nieuwe infrastructuur voor extra extern
programma toe te voegen om verdere invulling
te geven aan de sociale dienstverleningscluster
als nieuwe, levendige ontmoetingsruimte in
de buurt. Mogelijke functies en activiteiten die
er kunnen worden gehuisvest zijn bijkomende
kantoorruimten voor sociale organisaties en
middenveldorganisaties, een buurtrestaurant,
een kindercrèche, een dagcentrum voor senioren,
en ateliers of werkplaatsen als onderdeel van de
productieve stad. Hiermee tracht De Ideale Woning
tegemoet te komen aan concrete behoeften in de
buurt. Met het samenbrengen van deze functies
en activiteiten wenst De Ideale Woning een
levendige en creatieve omgeving te realiseren die
wisselwerking en kruisbestuiving mogelijk maakt.
Die ambitie vertaalt zich in een sterk ontwerp dat
de brug slaat tussen stedenbouw, architectuur en
buiteninrichting binnen de aanwezige, complexe
context.

Het programma van eisen is tot stand gekomen
op basis van een nauwe betrokkenheid van
alle medewerkers van De Ideale Woning. Het
ontwerpteam zal zich bereid moeten tonen om
die betrokkenheid op peil te houden, en samen
een emancipatorisch en participatief proces te
doorlopen. De Ideale Woning is dan ook op zoek
naar een multidisciplinair team dat in staat is de
noodzakelijke disciplines optimaal te integreren
tot een sterk, samenhangend en logisch geheel.
De belangrijkste disciplines zijn stedenbouw,
architectuur, ontwerp van buitenruimten, stabiliteit,
integrale toegankelijkheid en geïntegreerde
duurzaamheid in functie van een zo beperkt
mogelijke impact op het milieu.
De opdracht bestaat uit vaste delen en een
voorwaardelijk deel. De vaste delen van de
opdracht zijn:
·· de volledige studieopdracht voor de verregaande
reorganisatie en uitbreiding van Het Huis, samen
met de buiteninrichting
·· de visie op de verdere ontwikkeling van
de volledige site van De Ideale Woning als
sociale dienstverleningscluster (ruimtelijke en
programmatorische invulling), waarbij wordt
aangegeven welke rol deze kan spelen voor de
buurt, en welke interessante wisselwerking er kan
ontstaan tussen het intern en extern programma.
Het voorwaardelijk deel is afhankelijk van de,
al dan niet gefaseerde, concretisering van
het extern programma. Zodra actoren bereid
worden gevonden om het extern programma
overeenkomstig de ontwikkelingsvisie voor de
sociale dienstverleningscluster te realiseren,
zal de opdracht worden uitgebreid met een
ontwerpopdracht voor de realisatie ervan.

OO3606 Berchem - Sociale dienstverleningscluster De Ideale Woning
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OO3607
ZWIJNDRECHT - Binnenplein
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en
landschapsontwerp voor de omgeving Binnenplein te Zwijndrecht

OPDRACHTGEVERS

Situering

Emiliani VZW

Emiliani vzw biedt ondersteuning aan een
180-tal volwassenen met een verstandelijke
PROJECTLEIDER
beperking in het Oost-Vlaamse Lokeren. Het
Lut Van de Vijver
betreft ondersteuning op maat bij wonen, werken,
leren en vrije tijd, voor mensen die nog veel zelf
LIGGING
kunnen en willen doen, maar ook voor mensen
Haarsnijderslaan, 9160 Lokeren
met ernstige en meervoudige beperkingen die op
elk moment van de dag veel zorg nodig hebben.
BUDGET
De doelgroep waartoe de voorziening zich richt
is vrij breed: iedereen, ongeacht de leeftijd of de
€2.640.000 excl btw en erelonen
ondersteuningsnood, kan bij Emiliani terecht.
HONORARIUM
Emiliani heeft hierbij zowel aandacht voor de
persoon met een beperking als voor zijn of haar
Algemene ereloonvork : 10% - 13,5% (excl btw), inclusief
netwerk.
architectuur, stabiliteit, technieken en EPB
De dienstverlening is overwegend residentieel en
VERGOEDING
georganiseerd op een centrale campus aan de
€10.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 weerhouden kandidaten Krekelstraat/Molenstraat te Lokeren. De campus
ligt op wandelafstand van het centrum van
GUNNINGSCRITERIA
Lokeren en van het natuurreservaat het Molsbroek.
De voorziening bestaat zestig jaar en heeft
1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en het
verschillende bouwfases achter de rug. De oudste
ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en
gebouwen zijn in gebruik genomen begin jaren
verwachtingen van de publieke opdrachtgever zoals ze
geformuleerd zijn in het bestek:
1990, de jongste vleugel dateert van 2005.
a. in een ruim maatschappelijk kader
De zorgsector is in volle evolutie. Met het oog
b. meer functioneel toegepast op de praktische eisen van
op de vermaatschappelijking van de zorg wordt
de gebruiker
gestreefd naar een inclusieve omgang met
2. de procesgerichtheid en procesbereidheid
mensen met blijvende beperkingen. Dit impliceert
3. de aanpak van duurzaamheid
dat zij een volwaardig sociaal leven kunnen
4. het honorarium
leiden en toegang hebben tot alle diensten in de
5. de raming van de projectkost
samenleving. Hiertoe is een voorziening voor zorg
De gewichten volgens hoger gegeven opsomming van de
criteria zijn: 4/3/2/1/1/1. Het gewicht van de subcriteria is 1
en ondersteuning die maatschappelijk geïntegreerd
is een vereiste. De voorziening moet toegankelijk
zijn en geen uitsluiting of separatie in de hand
werken.
Op korte en middellange termijn wil Emiliani
evolueren naar een aantal kleinschalige, autonome
residentiële verblijven voor 22 bewoners én een
centrale campus voor cliënten met een complexere
ondersteuningsvraag. Voor een eerste entiteit
van 22 bewoners werd al een nieuwe locatie
gevonden op de site Hoedhaar, in de nabijheid
van de centrale campus. Via de Open Oproep
procedure wil Emiliani inzetten op een kwalitatief
en kostenefficiënt ontwerp voor een nieuwbouw op
deze site.
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De site

Het bouwproject

Het project is gesitueerd op de site van de
voormalige haarsnijderij Hoedhaar, tussen de
Koning Boudewijnlaan, de Haarsnijderslaan en
de Veldstraat. De stad Lokeren en Interwaas zijn
al enkele jaren bezig met het ontwikkelen van een
nieuwe toekomst voor de Hoedhaarsite. Ze sloten
hiervoor, in een publiek-private samenwerking,
een overeenkomst met Van Roey Vastgoed. De
private ontwikkelaar nam architect Stéphane Beel
onder de arm om een masterplan uit te tekenen
en deed een beroep op Michel Pauwels voor
het parkontwerp. Het project wordt eveneens
ondersteund vanuit het Vlaams Stedenbeleid.
(http://www.stedenbeleid.vlaanderen.be/
investeringsfonds/stadsvernieuwing...) De site van
de oude Hoedhaarfabriek werd/wordt omgevormd
tot een gemengde stedelijke wijk met een nieuw
park voor de buurt en woongelegenheid voor zo’n
driehonderd gezinnen. De ontwikkeling van de
site kadert in het RUP Hoedhaar/Sterrestraat: BD
25/06/2009. Voor de verkeersafwikkeling werd een
mobiliteitsstudie uitgevoerd.
Het huidige bouwprogramma van ongeveer 1300 m²
is aanzienlijk kleiner dan de oppervlakte van de site
van 2200 m². Van de ontwerper wordt verwacht dat
hij het bouwproject kadert binnen een uit te werken
inrichtingsplan voor het volledige bouwterrein.
Naast dit inrichtingsplan en het ontwerp van de
woonvoorziening maakt ook de studie van de
inrichting van de open ruimte deel uit van de
opgave.

Het is belangrijk dat het bouwproject – een cluster
van vier onderling verbonden woningen voor vijf
personen en twee gastenkamers (kortverblijf) – voor
22 personen afgestemd wordt op het groter geheel
van de site zoals voorgesteld in het masterplan.
Het bouwconcept moet mogelijk maken dat wie
dit wenst, kan ‘samenwonen’, maar ook voldoende
individuele ruimte bieden voor wie daar nood
aan heeft. Voor medewerkers die instaan voor
de ondersteuning is een goed evenwicht tussen
afstand en nabijheid met de bewoners noodzakelijk.
Het gebouw moet een open uitstraling hebben ten
aanzien van de buurt, in functie van een maximale
integratie maar met aandacht voor rust, privacy
en veiligheid. We willen hier kleinschalig en
geïntegreerd wonen mogelijk maken. Universal
design houdt rekening met mensen met specifieke
beperkingen op vlak van mobiliteit, sensorische
of communicatieve vaardigheden. Daarnaast
moet het gebouw zoveel mogelijk flexibel en
levensloopbestendig zijn. Ondanks deze specifieke
noden is het principe ‘speciaal waar nodig, maar
vooral gewoon waar mogelijk’ in dit concept uiterst
belangrijk.
Er dient ingezet te worden op een energiezuinig
en kostenefficiënt ontwerp en op maximale
functionaliteit binnen de voorziene oppervlakte.
De uitdaging is een bouwprogramma op de site te
realiseren dat de integratie maximaal bevordert,
toegankelijk en veilig is en tegelijkertijd optimaal
wonen, zorgen, leven én welzijn mogelijk maakt,
zowel vanuit het oogpunt van de cliënten als vanuit
het oogpunt van de organisatie.
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OO3608
KORTRIJK - Van Marcke site
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en eventuele
uitvoeringsopdrachten voor de site Weggevoerdenlaan te Kortrijk

OPDRACHTGEVERS

Van Marcke en stadsbestuur Kortrijk
PROJECTLEIDER

Liesbeth Terryn (Stad Kortrijk)
LIGGING

Weggevoerdenlaan 5, 8500 Kortrijk
BUDGET

Volgens masterplan
HONORARIUM

Opmaak masterplan: €60.000 excl. btw
VERGOEDING

€15.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 weerhouden kandidaten
GUNNINGSCRITERIA

1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en van
het ontwerpend onderzoek, afgetoetst aan de ambities
en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze
geformuleerd zijn in het bestek:
a. in een ruim maatschappelijk kader
b. meer functioneel toegepast op de eisen van de
gebruiker
2. de aanpak van duurzaamheid d.w.z. de mate waarin de
gekozen ingrepen efficiënt en effectief bijdragen aan
een kwalitatief en toekomstbestendig gebouw;
3. de procesgerichtheid en procesbereidheid
4. de samenstelling en de deskundigheid van het
ontwerpteam
5. de raming van de projectkost en het honorarium
Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt
vastgesteld: 4 / 3 / 3 / 1 / 1.

De Stad Kortrijk wenst een masterplan te laten
opmaken voor de site Weggevoerdenlaan. De
site is gelegen binnen de ring van Kortrijk, op
wandelafstand van het station en van Campus
West, één van de belangrijkste clusters van
hoger onderwijs in de regio. Bedoeling is
voor het volledige gebied een gedetailleerd
ontwikkelingsperspectief uit te werken.
Van Marcke is marktleider in België inzake
grootdistributie van apparatuur en toestellen
voor sanitair en verwarming. Het heeft een
aantal vestigingen in Kortrijk gegroepeerd in één
gloednieuw logistiek complex. Daardoor komt
de hoofdsite aan de Weggevoerdenlaan vrij
voor herontwikkeling. De site is ca 15ha groot
en huisvest ook het industriële verleden van de
“Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene”,
een innovatief houtverwerkend bedrijf dat er tot half
de jaren ‘60 aanwezig was en van wie Van Marcke
de gebouwen destijds kocht. De Coene bouwde het
Belgische paviljoen voor Expo 58 en dit gebouw
staat nog steeds met zijn typische spanten als
beschermd monument op de site.
De visie op de site moet de ambities van de stad op
het vlak van haar verdere ruimtelijke ontwikkeling
vertalen naar een ruimtelijk programma en ontwerp.
De stad Kortrijk heeft die ambities de afgelopen
jaren in een zeer uitgebreid participatief traject
bepaald samen met burgers en ondernemers. Dit is
‘Kortrijk 2025’.
De belangrijkste krachtlijnen uit Kortrijk 2025 die
relevant zijn voor deze opdracht zijn:
·· Kortrijk versterken als ondernemende stad door
het creëren van ruimte voor ondernemers op
strategische plaatsen in de stad zoals deze site en
door het versterken van de band tussen werken en
(hoger) onderwijs.
·· Kortrijk versterken als verbonden stad door in te
zetten op het verweven van functies zoals wonen
en werken, zowel in het projectgebied als met
omliggende functies zoals scholen, Campus West,
buurten,… en door het fietsnetwerk naar een hoger
niveau te tillen.
·· Kortrijk versterken als groen-blauwe stad door
integraal en klimaatrobuust te ontwerpen, door
ruimtes te ontharden en geen open ruimte meer
in te nemen.
De stad beslist samen met burgers, ondernemers
en andere gebruikers over ruimtelijke
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veranderingen van de stad.
De ontwikkeling van deze site moet een opgemerkt
signaal geven naar de arbeidsmarkt dat Kortrijk een
aantrekkelijke stad is om te wonen en te werken.
De herdynamisering van Kortrijk als woon- en
werkstad voor opgeleide arbeidskrachten is een
essentiële doelstelling van dit project.
Daarom is het uitgangspunt voor de herinvulling
van de site dat er maximaal wordt ingezet op het
behoud van werkruimte en dat dit maximaal wordt
verweven met andere stedelijke functies in en rond
het gebied. Een aanzienlijk deel van de site zal dus
daarvoor ingezet worden, dit onder andere onder
de vorm van KMO-ruimte, en kan ook deels onder
de vorm van andere werkruimtes, bij voorkeur met
een link naar het hoger onderwijs. KMO is slechts
één (zij het een belangrijke) van de verschillende
functies op de site. Onder andere ook wonen en
groen krijgen een plek op de site.
De site wordt gekenmerkt door aanzienlijke
wissels in het reliëf die functioneel dienen
ingevuld te worden; de site wordt omringd door
verschillende functies, waarvan de belangrijkste
zijn: een schoolgebouw, woningen, bedrijven,
een rangeerstation en de stelplaats van De Lijn.
Een station voor treinreizigers ligt eveneens op
wandelafstand en is een belangrijke troef voor de
site om haar filosofie waar te maken.
Het resultaat van het masterplan omvat een
conceptuele uitwerking van het gebied met
een voorstel van bebouwing (uitwerking in
volumes) en inrichting van de open ruimte om
het vooropgestelde programma een plaats te
geven. Voor de bebouwing worden, naast het
volume, eveneens reeds aanzetten geformuleerd
voor de latere architecturale uitwerking van
gebouwen. Het ontwerpteam moet in staat zijn
om architecturale kwaliteit te omschrijven in
termen van randvoorwaarden voor de toekomstige
ontwikkeling.
Van Marcke wenst met de herontwikkeling een
maatschappelijk statement te maken. Zowel de
bedrijfsvoering als de technologieën die het bedrijf
distribueert, ademen één en dezelfde filosofie van
duurzaamheid en innovatie uit.
Van Marcke wenst een betekenisvolle bijdrage
te leveren aan het welzijn van de planeet zonder
in te boeten aan comfort voor de gebruikers

van hun producten. Deze site wil de levende
illustratie zijn dat de know-how van Van Marcke
een comfortabele woon- en werkwereld kan doen
samengaan met duurzaamheid en natuurbehoud.
De toekomstige invulling zal gebouwd worden rond
vier basisthema’s: leven, leren, denken, doen
die samen garant staan voor een geïntegreerde
duurzaamheid.
De functionele invulling die we in de eindrealisatie
zullen terugvinden is:
·· Leven: wonen, zowel in meergezinswoningen
als grondgebonden woningen, in een groene
omgeving
·· Leren: scholen, die de mensen en hun innovaties
leveren die we morgen nodig hebben
·· Denken: incubatiebedrijven en kantoren
·· Doen: een atelierzone voor KMO’s.
Stad Kortrijk en Van Marcke zoeken een
ontwerpbureau dat deze visie kan vertalen in
·· Eén globaal ontwerp waarin we de verwevenheid
en symbiose van de verschillende functies
harmonieus terugvinden en dat uitvoering geeft
aan de globale toekomstvisie die de stad samen
met burgers en ondernemers heeft ontwikkeld
onder de vlag ‘Kortrijk 2025’.
·· Een krachtig architecturaal ontwerp dat de
eenheid brengt in de verscheidenheid en de
verscheidenheid in de eenheid.
·· Een state-of-the-art architectuur die de banaliteit
en functionaliteit overstijgt en terzelfdertijd de
betaalbaarheid eerbiedigt
·· Een technische know-how die de technologie van
morgen kan integreren in de functionele noden
van de ontwikkeling.
De ambitie is niets minder dan een modelsite
te creëren voor Europa die door zijn visionaire
architectuur en duurzame functionaliteit
mens, werk en zijn ontwikkeling in één kleine
microkosmos integreert. Terzelfdertijd kan en mag
er ook een reminiscentie zijn naar de historiek.
Na de oplevering van het masterplan kan Van
Marcke beslissen om het geheel of een deel van de
opdrachten voor de uitvoering van het masterplan
te gunnen aan het ontwerpteam. Van Marcke is
daartoe niet verplicht.
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OO3609
Zwijndrecht - Schrijverswijk
Volledige studieopdracht voor vervangingsbouw voor de sociale woonwijk
Schrijverswijk te Zwijndrecht

OPDRACHTGEVER

Woonpunt Schelde-Rupel
PROJECTLEIDER

Paul Claus
LIGGING

··
··

Willem Elsschotstraat, 2070 Zwijndrecht
Gebied tussen Willem Elsschotstraat – Albrecht
Rodenbachplaats – Hendrik Consciencestraat – Stijn
Streuvelsstraat – Felix Timmermansstraat

BUDGET

··
··

Afhankelijk van het aantal te realiseren woningen (min.
130, max. 150) , volgens NFS2 of FS3-renovatie.
Geraamd budget is 150.000 euro (excl. btw) per woning
(indien 150 woningen bouwbudget €22 500 000) (excl.
btw en erelonen)

HONORARIUM

··
··
··

Overkoepelende visie: €25.000 excl. btw
Ereloon architectuur volgens de richtlijnen VMSW –
barema 2006.1.
Stabiliteit en technieken volgens de richtlijnen
VMSW – modelcontract type RI – 2005. Ereloon
omgevingsaanleg: 5,75%

VERGOEDING

€15.000 (excl. btw) per kandidaat, 3 weerhouden kandidaten
GUNNINGSCRITERIA

1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en het
ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities
en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze
geformuleerd zijn in het bestek:
a. in een ruim maatschappelijk kader
b. meer functioneel toegepast op de praktische eisen
van de gebruiker
2. de procesgerichtheid en procesbereidheid
3. de aanpak van duurzaamheid
4. de raming van de projectkost en het honorarium
5. de teamsamenstelling
De gewichten van de criteria zijn respectievelijk als volgt: 4
/3/2/2/1

Woonpunt Schelde-Rupel voorheen de
Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij)
is een sociale huisvestingsmaatschappij
die betaalbare huurwoningen aanbiedt
aan mensen die niet in staat zijn dergelijke
woongelegenheden te vinden op de privémarkt.
De sociale huisvestingsmaatschappijen moeten
toekomstbestendig bouwen. Duurzaamheid en
energiezuinigheid zijn in dit project belangrijke
uitgangspunten. De woningen in de Schrijverswijk
zijn gebouwd in de jaren 1960, met geen of
beperkte isolatie van gevels en daken, enkel glas
en onaangepaste verwarming. Bijgevolg zijn deze
woningen aan vervanging toe. Woonpunt ScheldeRupel ziet hierin een opportuniteit om de ganse
wijk te herontwikkelen en op zoek te gaan naar
een vernieuwende vertaling van de noden van de
bewoners.
De aanleg van de wijk is geïnspireerd op het
concept van een tuinwijk met gegroepeerde
bebouwing. Een aantal van de woningen werd
verkocht en is in privé-eigendom. Woonpunt
Schelde-Rupel staat bijgevolg niet alleen in voor
het bewaken van het totaalconcept van de wijk.
Eigen aan de wijk zijn de paden tussen de tuinen
achteraan de woningen en het uniforme gabarit,
de gelijkaardige gevelindeling en het kleurgebruik
in de gevels. Momenteel telt het projectgebied 131
woningen. Het gebied is 5,15 ha groot en heeft
een dichtheid van 25 woningen per hectare. Na
uitvoering van deze opdracht zal de woondichtheid
zo’n 40 woningen per hectare bedragen.
Het bouwprogramma betreft een vervangingsbouw
van meergezinswoningen en urban villa’s,
tussen de 130 à 150 wooneenheden. 10 % van
de wooneenheden wordt, in samenwerking met
vzw Katrinahof, ontwikkeld als project begeleid
zelfstandig wonen, met aandacht voor integratie
in de lokale woonstructuur. Het volledige
bouwprogramma moet rekening houden met de
principes van levenslang/aanpasbaar wonen.
De principes van het stedenbouwkundig concept
worden in deze opdracht meegegeven en zijn
richtinggevend. De nieuwe gebouwen zullen benut
worden om de wijk op te waarderen door een
oordeelkundige inplanting en door in te spelen
op de bestaande toestand. De gebruikswaarde
van de open ruimte in de wijk wordt daarbij
gemaximaliseerd. Een deel van de private tuinen
wordt collectief ingezet.
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De inrichting van de open ruimte (zowel privaat
als openbaar) dient zo te gebeuren dat zij duidelijk
bijdraagt tot één concept. De doorwaadbaarheid
van de wijk en het inrichten van een groene ‘as’ en
opeenvolgende pleintjes speelt hierin een cruciale
rol. Het voorstel van de inschrijver dient in de
visievorming voor de wijk dan ook verder te gaan
dan alleen de inrichting van de verschillende units.
Wij zijn op zoek naar een multidisciplinair team met
kennis en ervaring in architectuur, stedenbouw,
landschapsarchitectuur en inrichting van de
publieke ruimte. De opdracht omvat eveneens de
opmaak van een overkoepelende visie, waarbij
minstens volgende zaken aan bod komen:
algemene aanpak, fasering (verschuiving van

bewoners…), inrichting publiek domein enzovoort.
Het project wordt opgedeeld in verschillende
deelprojecten en er wordt gevraagd om een
scenario te ontwikkelen voor de uitvoering daarvan
(private en publieke ruimte, infrastructuur, …). Het
ontwerpteam moet samenwerken met Woonpunt
Schelde-Rupel, het gemeentebestuur, de VMSW en
afvalbeheerder IBOGEM (afvalstraatjes).
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor
om de deelopdrachten niet te gunnen. Hij kan
beslissen om de betreffende opdracht, mits
inrichting van een nieuwe aanbestedingsprocedure,
aan derden te gunnen. Het ontwerpteam kan in
dat geval geen rechten op schadevergoeding doen
gelden.
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