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Het Jessa Ziekenhuis biedt als referentieziekenhuis 
een ruim aanbod aan innovatieve en 
hoogkwalitatieve geneeskunde en patiëntenzorg, 
in samenwerking met de partnerziekenhuizen in 
zijn netwerk. Jessa wil warme zorg bieden aan 
de patiënt en zijn familie en hen actief betrekken, 
zowel in het individuele zorgtraject als in het 
beleid van het ziekenhuis. Met meer dan 380 
artsen en arts-specialisten in opleiding en meer 
dan 3100 medewerkers is Jessa de grootste 
werkgever van Limburg. In april 2016 behaalde 
Jessa zijn derde opeenvolgende NIAZ-accreditatie, 
als eerste Belgisch ziekenhuis volgens de 

HASSELT – Jessa ziekenhuis
Volledige studieopdracht voor het uitwerken van een masterplan voor 
het projectgebied Salvator+, het bouwen van een nieuw ziekenhuis en 
parkeergebouw (inclusief de inrichting van de open ruimte) op het projectgebied 
Salvator+ en het ontwikkelen van een planologisch onderbouwde visie voor o.a. 
nevenfuncties en het uitwerken van een masterplan op de site Pietelbeek-Zuid.

OPDRACHTGEVER

Vzw Jessa ziekenhuis

PROJECTLEIDER

Annelies Sneyers

LIGGING

 · Projectgebied Salvator+  is globaal gesitueerd tussen 
de Salvatorstraat, de Luikersteenweg, Ekkelgaarden en 
de Voogdijstraat te Hasselt.

 · Het gebied Pietelbeek-zuid ligt ten oosten van de 
Luikersteenweg en is in het noorden begrensd door de 
R71.

BOUWBUDGET

 · Geraamd budget: € 269.000.000,- (ziekenhuis en 
parkeergebouw), excl. btw en ereloon

 · Aantal geraamde vierkante meter gebouwd programma: 
142.000 m² (ziekenhuis), 2.250 parkeerplaatsen

HONORARIUM

 · Architectuur, stabiliteit en technieken: minimum  6 % 
en maximum 8,5 % op het totale investeringsbedrag 
van de werken. Dit percentage dekt ook de erelonen 
inzake EPB maar niet de veiligheidscoördinatie en de 
verplichtingen inzake MER.

 · Masterplan Salvator+: maximale forfait van 250.000,- 
euro (exclusief btw). 

 · Planologische visie Pietelbeek-Zuid: maximale forfait 
van 50.000,-euro (exclusief btw).

 · Voor andere onderdelen van de studieopdracht zoals de 
omgevingsaanleg, het voldoen aan de verplichtingen 
m.b.t. project-MER, de afbraakwerken en het los 
meubilair (niet medisch) doet de ontwerper een 
ereloonvoorstel.

VERGOEDING

-€67.500 (excl. btw) per kandidaat (inclusief virtueel 3D 
model), 5 weerhouden kandidaten

SELECTIECRITERIA 

1. de algemene ontwerpmatige deskundigheid met 
betrekking tot de projectopdracht

2. de vakbekwaamheid
3. de relevante ervaring
Bij het indienen van de kandidatuur moet worden 

aangetoond dat studies in volgende vakgebieden 
kunnen worden uitgevoerd door de ontwerper: 
landschapsarchitectuur, stedenbouw (masterplanning), 
mobiliteit, architectuur, stabiliteit en technieken, BIM, 
EPB,  omgevingsvergunning (incl. milieuaspecten), 
opstellen project-MER.  Binnen het ontwerpteam dient 
ook de knowhow aanwezig te zijn over deelelementen 
die kenmerkend zijn voor een ziekenhuis in Vlaanderen, 
met name: op het vlak van erkenningsnormen 
en aanbevelingen, de subsidieprocedures, de 
technische uitrusting specifiek voor ziekenhuizen 
en de programmatorische complexiteit binnen 
de ziekenhuisbouw. Dit kan bijvoorbeeld via 
teamsamenstelling, cv van teamleden of concrete eigen 
referenties. De teamsamenstelling wordt geëvalueerd bij 
selectiecriterium 2, vakbekwaamheid.

GUNNINGSCRITERIA 

De gunningscriteria zijn, in volgorde van afnemend belang:
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
4. de procesgerichtheid en procesbereidheid
5. de aanpak van duurzaamheid
6. het honorarium
7. de beheersing van de projectkost
De gewichten volgens hoger gegeven opsomming van de 
criteria zijn: 4/3/2/1/1. 
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OO3701 Hasselt – Jessa ziekenhuis

internationale NIAZ-Qmentum normen. Naast 
alle klassieke medische specialismen die in de 
meeste ziekenhuizen worden aangeboden, biedt 
Jessa ook een heel aantal referentiefuncties - 
hooggespecialiseerde, topklinische diensten en 
subspecialisaties - aan. Meestal gaat het hierbij om 
behandelingen waarvoor geavanceerde apparatuur, 
bijzondere voorzieningen en/of specifieke 
deskundigheid nodig zijn, met een doorgaans 
supra-regionaal karakter.
Jessa heeft jarenlange samenwerkingsverbanden 
op vlak van diverse medische specialismen 
met de omliggende ziekenhuizen AZ Vesalius, 
Sint-Franciskusziekenhuis en Sint-Trudoziekenhuis. 
Met deze partners wordt momenteel ook in lijn met 
de beleidsevoluties het klinisch netwerk Zuid-West 
Limburg verder uitgebouwd, met als doelstelling 
kwaliteitsvolle zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt 
te blijven aanbieden en samen een zo breed 
mogelijk en kwaliteitsvol aanbod te ontwikkelen 
om patiënten maximaal in het regionaal netwerk 
te houden. Inhoudelijk komen drie dimensies 
sterk naar boven in de toekomstvisie: aantoonbare 
kwaliteit en patiëntparticipatie in het zorgproces, 
een HR (artsen)beleid gericht op het aantrekken 
en behouden van de betere zorgprofessionals, 
en een nieuw, sterk samenwerkingsmodel 
met de huisartsenkringen en de toekomstige 
eerstelijnszones.
Om zijn ambities waar te maken wenst Jessa te 
investeren in een nieuwe eenheidscampus waar 
alle huidige diensten worden gecentraliseerd. 
Vandaag is Jessa gevestigd op drie afzonderlijke 
campussen (Virga Jesse en Salvator in Hasselt 
en Sint-Ursula in Herk-de-Stad). Naast deze 
zorgcampussen bevindt zich in het bedrijvenpark 
Ekkelgaarden-Hasselt de vierde ondersteunende 
campus, waar de logistieke functies en de centrale 
sterilisatie zijn ondergebracht.  
De projectzone Salvator+, gelegen aan de 
Prins-Bisschopssingel (R71) van Hasselt langs 
de Luikersteenweg (N20), is in het GRUP 
Hasselt-Genk gedefinieerd als blauwe zone en 
huisvest op dit moment onder andere het huidige 
Salvatorziekenhuis. Deze zone is 17.5 ha groot 
en omvat de af te breken gebouwen van het 
oude Salvator rusthuis en  van de voormalige 
Nationale Bank. Het is de bedoeling om hier 
het nieuwbouwziekenhuis en een aantal sterk 
gerelateerde nevenfuncties te huisvesten. De 
bestaande ziekenhuisinfrastructuur op de 
Salvatorsite dient operationeel te blijven tijdens 
de bouwwerken en wordt na ingebruikname van 
het nieuwe gebouw gesloopt. Ook de sites Virga 
Jesse en Sint-Ursula worden dan verlaten. Site 
Ekkelgaarden blijft in een eerste fase deels in 
gebruik, tot de centrale sterilisatie-installatie is 
afgeschreven.
Het Jessa ziekenhuis wil ook in de onmiddellijke 
omgeving van de site Salvator+, meer bepaald in 

het gebied Pietelbeek-zuid (gelegen ten oosten 
van de N20 en in het noorden begrensd door de 
Gouverneur Roppesingel (R71)), de mogelijkheden 
maximaal benutten voor de vestiging van passende 
nevenfuncties die niet in onmiddellijke interactie 
met de zorgcampus zelf hoeven geprogrammeerd te 
worden, zoals bijvoorbeeld onderzoeksfaciliteiten, 
zorg-gerelateerde bedrijfsactiviteiten, woon- en 
(dag)verblijfsfuncties zoals een hotel en zorgopvang 
als alternatief voor mantelzorg,…. Het volledige 
onderzoeksgebied wordt in overleg met het 
studieteam afgebakend. 
Vanuit bovenstaande ambitie en visie heeft Jessa 
een aantal basisprincipes ontwikkeld voor zijn 
innovatieve en toekomstgerichte eenheidscampus. 
De nieuwe Jessa zorgcampus heeft een positieve 
impact op de patiënt, biedt een ergonomische 
en aangename werkomgeving en creëert een 
gastvrije en warme sfeer binnen een professionele 
context. Het geheel is goed bereikbaar, toegankelijk 
en leesbaar en ondersteunt (individueel) 
patiëntgerichte, geïntegreerde zorg. De veiligheid 
van alle gebruikersgroepen en de kwaliteit van 
zorg worden maximaal ondersteund. Jessa wil, 
ook met zijn infrastructuur, vlot en efficiënt kunnen 
blijven inspelen op toekomstige veranderingen in 
het zorglandschap en in de maatschappij (groei, 
inkrimping, zorg- en technologische innovaties…).  
Voor Jessa is duurzaamheid een belangrijk 
thema, niet enkel bij de bouw maar ook tijdens 
de dagelijkse (zorg)processen en het onderhoud 
van de gebouwen. De globale duurzaamheidsvisie 
focust op drie pijlers, met name ‘healing 
environment’, ‘flexibiliteit/aanpasbaarheid’ en ‘lage 
operationele kost/beheersbaarheid’.
Het nieuwe ontwerp ondersteunt maximaal de 
optimalisatie van de dagelijkse processen. Er is 
aandacht voor een vlotte patiëntdoorstroming, een 
efficiënt ruimtegebruik, gescheiden circulatie van 
de verschillende mensen- en materiaalstromen. 
Er wordt uitgegaan van een doorgedreven 
standaardisatie waarbij evenwel steeds ook een 
antwoord kan worden geboden aan de noden en 
wensen van de diverse gebruikers. De ruimtelijke 
kwaliteit van het project vertaalt zich in een 
optimale kwalitatieve belevingswaarde van de 
binnen- en buitenruimtes, gericht op de diverse 
gebruikers.
Bij de vertaling van bovenstaande visie in reële 
ontwerpkeuzes dient bewust rekening gehouden 
te worden met de financiële haalbaarheid van het 
project.
De opdracht omvat vier delen:  
 · Er dient een masterplan opgemaakt te worden 

voor de projectzone Salvator+. Hier dienen het 
nieuwe ziekenhuis, bepaalde nevenfuncties en 
het parkeergebouw ingetekend, evenals een 
nieuwe school en studentenhuisvesting (huidige 
gebouwen worden afgebroken). Bij de ontsluiting 
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van Salvator+ dient ook rekening gehouden 
met de ruimere context (aanwezigheid van 
woonzorgcentrum/herstelverblijf en klooster). 
De stad Hasselt en het Agentschap Wegen en 
Verkeer hebben reeds de krachtlijnen van een 
ontsluitingsplan voor de site uitgewerkt. Hierbij 
gaat men uit van een primaire ontsluiting via 
de Voogdijstraat richting E313, aangevuld met 
een tweede ontsluiting via de grote ring rond 
Hasselt (R71). Een bijkomende ontsluiting kan 
worden voorzien via het verlengde van de straat 
Ekkelgaarden, waarbij een extra strook van perceel 
E467E (zone perceel buiten het GRUP) zou kunnen 
worden verworven.   

 · Verder ontwikkelt het ontwerpteam een 
planologisch onderbouwde visie voor de manier 
waarop, via het verhogen van het ruimtelijk 
rendement op naburige sites en in het bijzonder 
de site Pietelbeek-Zuid, voldoende ruimte 
kan worden gemaakt voor onder andere de 
hogervermelde nevenfuncties die niet in een 
onmiddellijke interactie met de zorgcampus zelf 
dienen geprogrammeerd te worden. Hierbij 
dient aandacht geschonken aan de functioneel 
organisatorische en ruimtelijke verbinding met het 
ziekenhuis. Deze studie, die opgemaakt wordt in 
overleg met de betrokken overheden, zal nadien 
ook gebruikt worden in het kader van het GRUP dat 
door de bevoegde overheidsinstanties zal worden 
opgemaakt.  Het eindresultaat van de planologische 
visienota is een set van doelstellingen die sturend 
zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling, waarbinnen 
de verschillende geschetste ruimtelijke scenario’s 
mogelijk zijn en het beoogde programma kan 
worden gerealiseerd.

 · Vervolgens dient er een concreet en gedetailleerd 
masterplan voor nevenfuncties op een specifieke 
zone (zoals bepaald in de planologische visie) op 
Pietelbeek-Zuid uitgewerkt.

 · Tot slot omvat de opdracht de verdere uitwerking 
van het nieuwe ziekenhuis en parkeergebouw op 
de projectzone Salvator+, evenals de opvolging 

tijdens de bouw. In de huidige visie omvat de 
eenheidscampus 866 hospitalisatiebedden 
(waarvan 90 revalidatie en 54 intensieve), 220 
plaatsen voor dagbehandeling, 36 operatiezalen, 
60 dialyseposten, 4 NMR-zalen en 5 bunkers. Een 
en ander resulteert in een geraamde oppervlakte 
van 142.000 m². De parkeerbehoefte wordt 
ingeschat op 2250 parkeerplaatsen. Het geraamde 
bouwbudget voor ziekenhuis en parking bedraagt 
269 miljoen euro. Het ontwerpteam staat eveneens 
in voor de opmaak van het technisch financieel 
plan, het bekomen van de omgevingsvergunning, 
de MER (desgevallend ontheffing), het verzorgen 
van de EPB-verslaggeving en de buitenaanleg. Het 
ontwerpteam zorgt ervoor dat het volledige proces 
door BIM ondersteund wordt.

Jessa heeft de intentie om bij het bepalen van de 
opdracht met vaste en voorwaardelijke delen te 
werken.
De inrichting van de open ruimte wordt benaderd 
vanuit ‘systeemdenken’. Hiermee wordt bedoeld: 
de interactie van de site met het landschap, met de 
natuurlijke, economische en sociale processen en 
de  bijdrage op vlak van milieukwaliteit, duurzame 
stedelijke energiesystemen, klimaatadaptatie en 
mitigatie, sociale samenhang en een ruimtezuinige 
en milieuvriendelijke mobiliteit.
De realisatie van het project gebeurt, gegeven de 
hervorming van de zorgsector, via een opdracht 
in gedeelten. Jessa heeft de mogelijkheid om met 
deze opdracht zowel de opmaak van het masterplan 
als de volledige dan wel gedeeltelijke realisatie 
toe te vertrouwen aan eenzelfde ontwerpteam.  
De vaste gedeelten van deze opdracht zijn de 
opmaak van het masterplan Salvator+, de opmaak 
van de planologisch onderbouwde visie voor 
Pietelbeek-Zuid en het technisch financieel plan 
van het ziekenhuis en parkeergebouw evenals de 
ontwerp-werkzaamheden die daartoe vereist zijn.
Bij het bepalen van de honoraria zal rekening 
gehouden worden met diverse manieren van 
budgetbewaking. 
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Het M HKA is een museum van hedendaagse 
kunst, gevestigd in Antwerpen. Het Antwerpse Zuid 
is een vitale residentiële buurt, gelegen aan de 
Schelde, met tal van horecazaken, kunstgalerijen 
en  andere culturele instellingen. Het M HKA is het 
enige eigen museum voor hedendaagse kunst van 
de Vlaamse Gemeenschap. De realisatie van een 
nieuwbouwproject biedt de uitzonderlijke kans om 
het museum als instelling verder uit te bouwen en 
beter internationaal te positioneren. De Vlaamse 
Gemeenschap neemt deze beslissing in uitvoering 
van de recente decretale inschaling van het M 
HKA op een internationaal excellentieniveau. Het 
toekomstige project vertrekt van het institutionele 
verleden van het museum, de bestaande collectie 
en zijn huidige profiel. 
Antwerpen is strategisch gelegen in de Delta 
van de Lage Landen. De havenstad vormt een 
poort tot het Europese vasteland en ligt in de 
directe nabijheid van Amsterdam, Parijs en het 
Duitse Ruhrgebied. Het museum verhuist naar 
een locatie op een steenworp van zijn huidige 
ligging. Het nieuwbouwmuseum is gepland op 
de locatie van het voormalige hof van beroep en 
arbeidshof, gebouwd op de Zuidersluis, die eertijds 
de toegang vormde tot de drie Zuiderdokken en 
zijn naam aan het museumkwartier heeft gegeven. 
Het gerechtsgebouw ligt op een centrale locatie 
tussen het geplande stadspark ‘Dok Zuid’ en de 
Scheldekaaien, twee belangrijke stadsprojecten 
die momenteel in volle ontwikkeling zijn. Door zijn 
positie vormt het nieuwe museum een scharnier 
tussen beide. De opdrachtgever verwacht dat 
de bouw van het museum een meerwaarde 
betekent voor de huidige ontwikkelingen. Het 
projectgebied is dan ook ruimer opgevat dan het 
huidige bouwblok. Het ondergronds bewaarde 
sluizencomplex vormt de verbinding tussen de 
Schelde en de voormalige Zuiderdokken en heeft 
een belangrijke erfgoedwaarde. Het museum wil 
zich verankeren in en verbinden met de stad.
Het M HKA is een relatief jong kunstmuseum. In 
zijn huidige gedaante bestaat het sinds 1983. Het 
museum ontstond uit de nagelaten collectie van de 
stichting Gordon Matta-Clark en is erfgenaam van 
het ICC, het legendarische Internationale Cultureel 
Centrum op de Meir, op zich een uitkomst van de 
happeningtijd in Antwerpen. Het museum kiest 

ANTWERPEN - M HKA 
De volledige studieopdracht voor de bouw van een nieuw Vlaams museum 
voor hedendaagse kunst  in Antwerpen.

OPDRACHTGEVER

De Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd, Media

PROJECTLEIDER

Bart De Baere, algemeen en artistiek directeur M HKA

LIGGING

Hof van Beroep, Waalsekaai 35A, 2000 Antwerpen

BOUWBUDGET

Wordt meegedeeld in de tweede fase

HONORARIUM

 · Het globaal ereloon bedraagt min. 11% en max. 14%.  
 · Inbegrepen: architectuur, stabiliteit, technieken, 

speciale technieken (klimatisering, akoestiek, 
verlichting, security…), scenografie, erfgoed, 
omgeving, duurzaamheid en veiligheidscoördinatie

VERGOEDING

€80.000 (incl. btw) per kandidaat, 5 weerhouden 
kandidaten

SELECTIECRITERIA 

1. de algemene ontwerpmatige deskundigheid met 
betrekking tot de projectopdracht

2. de vakbekwaamheid
3. de relevante ervaring 

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: 
1.1 in een ruim maatschappelijk en stedelijk kader 
1.2 meer functioneel toegepast op de visie van 
de gebruiker met een bijzondere aandacht voor het 
museale

2. de procesgerichtheid en procesbereidheid
3. de aanpak van duurzaamheid
4. het honorarium
5. de raming van de projectkost
6. de teamsamenstelling
7. de beheersing van de projectkost

oor de  gunningscriteria worden volgende gewichten 
gehanteerd : 4/3/2/1/1/1/1
Het gewicht van de subcriteria is 1.
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er nadrukkelijk voor om zich tot zijn institutionele 
voorgeschiedenis te verhouden en wil graag 
aspecten uit die voorgeschiedenis in het nieuwe 
gebouw weerspiegeld zien. 
De instelling zal de schaal hebben van andere 
instellingen zoals MACBA in Barcelona of het 
Museum of Contemporary Art in Warschau. Het 
M HKA heeft gaandeweg een sterk discursief en 
internationaal profiel aangenomen. Onder meer 
door zijn participatie in de museumconfederatie 
L’Internationale -  een coalitie die de traditie 
van middelgrote Europese hedendaagse 
kunstmusea wil verderzetten - koppelt de 
instelling publieksgerichtheid aan een kritische 
ontwikkelingszin. Ten opzichte van multinationale 
musea en globaal opererende instellingen, heeft 
het M HKA ook eerder een bevragend profiel op 
vlak van de hedendaagse kunst- en erfgoedwerking. 
Als Cultureel Erfgoedinstelling van de Vlaamse 
Gemeenschap werd de opdracht van het museum 
ambitieuzer. Via het nieuwbouwproject, met 
een geraamde totale oppervlakte van maximum 
20.000 m², wil Vlaanderen een belangrijke impuls 
geven aan het cultuurbeleid. Het M HKA heeft de 
opdracht om de collectie hedendaagse kunst van 
de Vlaamse Gemeenschap verder uit te bouwen 
en zijn collectie te beheren, de collectie in een 
permanente opstelling te tonen, zich nadrukkelijker 
als onderzoeksinstelling te profileren en een 
archiefwerking voor beeldende kunst op te zetten. 
In het organisatieschema van het museum worden 
vier belangrijke deelwerkingen omschreven: 
de collectiewerking, bibliotheek/archief, de 
tentoonstellingswerking en het forum. Ze werken 
elk met een andere logica. Ze vertegenwoordigen 
vier componenten of ‘sferen’ met andere kwaliteiten 
en gradaties van openbaarheid. Ze zijn dan ook aan 
andere gebruiksregimes onderworpen en hebben 
een ander uitrustingsniveau. De deelwerkingen 
veronderstellen met andere woorden een andere 
architecturale bepaling. 

Het forum voorziet ruimte voor tijdelijke 
evenementen en publieksontvangst. De 
evenementiële capaciteit wordt er tot een vitaal en 
representatief onderdeel van de museale werking 
gemaakt.  
De tentoonstellingscomponent is een platform 
dat een seizoensgebonden en snel wisselend 
tentoonstellingsprogramma kan ontvangen. 
De collectiecomponent heeft als ruggengraat een 
vaste, of traag wisselende, collectiepresentatie. Het 
is de plek waar de collectie wordt getoond en in een 
historiografisch narratief wordt gevat. 
De bibliotheek/archief-component ondersteunt 
de onderzoekswerking van de instelling en is 
de meest intieme publieke ruimte. Ze omvat 
de voormalige bibliotheek van het museum 
en documentatiecentrum van het ICC. Als 
onderzoeksinfrastructuur moet ze de verdere 
uitbouw van het Centrum voor Kunstarchieven 
schragen.  
Vlaanderen zoekt een ontwerpteam dat de 
eisen van de opdrachtgever in een polyvalente 
en performante infrastructuur weet te vertalen 
en het gewenste institutionele profiel van de 
gepaste architecturale uitstraling voorziet. 
De opdrachtgever hecht veel belang aan de 
procesbereidheid van het ontwerpteam en 
verwacht dat het ontwerp in nauwe dialoog met de 
opdrachtgever tot stand komt. 
Gezien het museale programma leent het project 
er zich toe om een traject met inbreng van 
kunstenaars op te zetten. De keuze voor kunstenaar 
of kunstenaarsbijdrage gebeurt echter bij voorkeur 
in nauw overleg met de opdrachtgever. Eventuele 
samenwerkingen worden dus liever niet op 
voorhand  vastgelegd.
Duurzaamheid wordt hoog in het vaandel gedragen. 
Het principe PEOPLE PLANET PROFIT moet terug 
te vinden zijn in het te realiseren gebouw. Om deze 
ambitie te realiseren wordt de duurzaamheidsmeter 
GRO gehanteerd bij de uitwerking van dit dossier.
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LEUVEN - stadhuis
Volledige studieopdracht voor de herbestemming en restauratie van het 
historische stadhuis van Leuven 

OPDRACHTGEVER

Stadsbestuur Leuven

PROJECTLEIDER

Rebecca Gysen

LIGGING

 · Grote Markt 8, 8A en 9 – Naamsestraat 3 – 
Boekhandelstraat 2, 3000 Leuven 

 · Het te herbestemmen stadhuiscomplex bevat volgende 
onderdelen: Hoofdgebouw op Grote Markt en zijvleugels 
in Boekhandelstraat en Naamsestraat, inclusief Vrijthof 
en huidige politiekantoor op Grote Markt 

BUDGET

€19.008.264 (excl. btw en ereloon)

HONORARIUM

 · algemeen ereloon van 9 - 12% voor volledige 
studieopdracht (incl. architectuur, stabiliteit, technieken, 
flexibel scenografisch concept, restauratie, aanreiken 
scenograaf voor inrichting, EPB, omgevingsaanleg 
bijbehorende pleinen en projectcoördinatie)

 · een forfaitaire vergoeding voor: het uitwerken van de 
aangeleverde basisopmetingen, de opmaak van een 
beheersplan onroerend erfgoed

VERGOEDING

€30.000 (excl. btw) voor een eerste reflectie (visienota en 
schets) per kandidaat, 4 weerhouden kandidaten

SELECTIECRITERIA 

Voor de restauratieve werken aan het monument wil de 
opdrachtgever een beroep doen op de erfgoedpremies 
hoger dan 50%, volgens de bijzondere procedure of een 
onderzoekspremie 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 Open 
Oproep procedure.
Concreet betekent dit dat de kandidaat-inschrijvers in 
hun portfolio hun deskundigheid voor dit bijzondere 
erfgoedproject 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:

• de relevante studie- en beroepskwalificaties;

• de algemene deskundigheid met betrekking tot de 
specifieke projectopdracht;

• 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 hieronder beschreven (zie 
gunningscriteria).

GUNNINGSCRITERIA

1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en 
het ontwerpend onderzoek in het licht van de vier 
ambities, combinatie van verschillende functies, 
bezoekerscirculatie en toegankelijkheid en integratie 
van het Vrijthof, en overige verwachtingen van de 
publieke opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het 
bestek: 
1.1. in een ruim maatschappelijk kader  
1.2. meer functioneel toegepast op de praktische eisen 
van de gebruiker 
1.3. in relatie tot het erfgoed/monument

2. de procesgerichtheid, de procesbereidheid en de visie 
op de werfopvolging

3. het honorarium, met vermelding van welke diensten 
geleverd worden voor het vooropgestelde honorarium

4. de evaluatie van de voorgestelde verdeling van de 
projectkost en de beheersing ervan

5. de teamsamenstelling voor zover aanvullende partijen 
aan het geselecteerde team worden toegevoegd 

6. de evaluatie van de voorgestelde projectfasering en 
realisatietermijn

De gewichten volgens hoger gegeven opsomming van de 
criteria zijn: 6/4/3/3/2/2
Het gewicht van de subcriteria is 1.
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Project binnen het Onroerenderfgoedbesluit

De stad Leuven is op zoek naar een sterk 
ontwerpteam dat haar kan bijstaan bij de 
toekomstgerichte en innovatieve herbestemming 
en restauratie van haar historische stadhuis. Het 
stadhuis, met een geschiedenis van meer dan 550 
jaar, is zowel voor bewoners als voor bezoekers 
‘incontournable’. Het ligt in het kloppende hart van 
de stad, omgeven door de Sint-Pieterskerk, het pas 
gerestaureerde Tafelrond en de universiteitshal van 
de KU Leuven. Behalve een iconisch gebouw is het 
stadhuis ook een gotisch topmonument.
Vandaag heeft het stadhuis hoofdzakelijk een 
politieke en ceremoniële, en een beperkte 
toeristische functie. Grote delen van het gebouw 
blijven onbenut. Het is als topmonument ook te 
beperkt publiek toegankelijk en te weinig ontsloten. 
Leuven heeft anderzijds nood aan een plek waar 
zowel Leuvenaars als (inter)nationale bezoekers de 
stad met al haar bezienswaardigheden, verhalen, 
erfgoed, geschiedenissen, en ook haar dromen en 
ideeën voor de toekomst kunnen ontdekken en mee  
inspireren. Met andere woorden: een plek waar je 
warm wordt gemaakt voor Leuven, haar verleden, 
heden en toekomst.
Met de herbestemming van het stadhuis (inclusief 
het huidige politiekantoor) zet de stad Leuven 
een belangrijke stap om dit topmonument 
permanent open te stellen en een volwaardige 
culturele en toeristische invulling te geven. De 
bestaande functies en activiteiten zoals huwelijken, 
recepties en ontvangsten, de gemeenteraad en 
het wijkcommissariaat komen samen met een 
uitgebreid (toeristisch) onthaal en een dynamische 
erfgoedwerking. Het stadhuis moet zo een nieuwe, 
aantrekkelijke, unieke en sfeervolle beleving 
bieden voor zowel de Leuvenaar als de (inter)
nationale bezoeker. Een geïntegreerde invulling, 
multifunctionaliteit en optimale toegankelijkheid en 
circulatie zijn de belangrijkste uitgangspunten. 
De herbestemming van het stadhuis moet vier 
belangrijke ambities waarmaken: 
1. Het stadhuis is een open huis van en over 

Leuven. Het stadhuis moet als topmonument 
een open uitstraling hebben en wordt 
permanent toegankelijk voor iedereen. Het 
overweldigende karakter van de buitenkant 
moeten bezoekers ook binnen kunnen ervaren. 
De toegang moet uitnodigend zijn, iedereen 
moet zich welkom voelen. Om dit waar te maken 
worden ook het Vrijthof, de binnenplaats aan 
de Boekhandelstraat en de aangrenzende 
openbare ruimte in het ontwerp meegenomen. 
De site wordt zo een deel van de publieke 
ruimte. Het Vrijthof moet een toegankelijke, 
extra in te vullen ruimte worden voor diverse 
programmatie, met mogelijkheden voor 
ontmoeting en rustplekken.

2. Het stadhuis is het hart van Leuven. Het wordt 
de plek van waaruit zowel bewoners als (inter)
nationale bezoekers de vele mogelijkheden, 
betekenissen, verhalen en ‘highlights’ van 
Leuven in verleden, heden en toekomst kunnen 
verkennen. Op deze manier wordt het stadhuis 
ook een etalage en uithangbord voor wat 
Leuven uniek maakt. In het stadhuis wordt 
iedereen warm gemaakt voor meer Leuven. Het 
stadhuis wordt zo de motor om verder bezoek te 
stimuleren en fungeert als toegangspoort tot de 
stad. 

3. Het stadhuis is de ziel van Leuven. Het stadhuis 
moet de plek worden waar een gelaagde en 
participatieve erfgoedwerking en programmatie 
de bezoeker meeneemt in en betrekt bij het 
verhaal van de stad en van het stadhuis. 
Eenmaal voorbij een gratis gedeelte, kan de 
bezoeker beslissen om zich te verdiepen via 
een dynamische en eigentijdse programmatie 
en beleving. Een gedetailleerd bezoek van het 
monument, kleine en grote tentoonstellingen, 
verrassende ervaringen, workshops, lezingen, 
rondleidingen… behoren tot de mogelijkheden. 
Ook een exclusief bezoek met gids aan de 
beeldenzolder zal in de programmatie worden 
opgenomen. Het is de bedoeling om zoveel 
mogelijk Leuvenaars en bezoekers te laten 
mee schrijven/meewerken aan het verhaal 
van Leuven en zo hun relatie met de stad te 
verdiepen. 

4. Tot slot moet de toekomstgerichte en 
innovatieve herbestemming van het stadhuis 
als beschermd topmonument - met Leuven 
Europese Culturele Hoofdstad 2030 als 
perspectief - een voorbeeldproject zijn om 
Leuven in Vlaanderen en Europa op de 
kaart te zetten. De herbestemming moet 
een voorbeeldrol opnemen op vlak van 
duurzaamheid en innovatie. Het stadhuis 
moet een concretisering worden van het 
DNA van Leuven en de slogan ‘eeuwenoud, 
springlevend’. De volledige herbestemming 
moet in haar werking, toepassingen en 
technieken up to date en toekomstgericht zijn. 
Op vlak van duurzaamheid (o.a. technische 
gebouwuitrusting, isolatie, hernieuwbare 
energie…) moeten onderbouwde keuzes 
gemaakt worden die passen binnen het 
beschikbare budget.

De opdracht betreft de herbestemming 
en restauratie van het stadhuis, waarbij 
toparchitectuur in dialoog moet gaan met 
dit uiterst waardevolle erfgoed. De volledige 
studieopdracht omvat het uitwerken van de 
aangeleverde basisopmetingen, de opmaak van 
een beheersplan onroerend erfgoed, architectuur, 
stabiliteit, technieken, de uitwerking van een 
flexibel scenografisch concept, restauratie, het 
aanreiken van een scenograaf voor de inrichting, 
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EPB, aanleg van de bijbehorende buitenruimte 
en projectcoördinatie. Via de uitwerking van 
een scenografisch concept moet een concrete 
en eenvormige invulling en vormgeving voor de 
onthaalfunctie, het bezoekersparcours en de 
programmatie worden voorzien, zonder dat deze 
volledig wordt uitgewerkt. 
Belangrijk is dat het stadhuis maximaal 
toegankelijk wordt, zowel qua oppervlakte als qua 
fysieke toegankelijkheid. De optimale afstemming 
en verbinding tussen alle gewenste functies en de 
ideale bezoekerscirculatie en -stromen in functie 
hiervan zijn tevens onderdeel van de opdracht. 
Multifunctionaliteit en flexibiliteit in gebruik van 
ruimtes en inrichting zijn daarbij cruciaal. 
In de opdracht wordt enkel waar nodig en mogelijk 
de restauratie van de gebouwschil en van de 
interieurs meegenomen. Het is hierbij niet de 
bedoeling om een volledig restauratiedossier 
voor interieur en exterieur op te maken, maar 
om specifieke restauraties te voorzien die 
noodzakelijk zijn door de bouwfysische toestand 

en/of noodzakelijk zijn in functie van het 
herbestemmingsproject. Alle ingrepen moeten 
worden afgewogen ten opzichte van de waardevolle 
erfgoedelementen en -kenmerken, die omschreven 
zijn in de recent opgemaakte bouwhistorische 
studie.
Dit project wordt een zeer belangrijk stadsproject 
voor Leuven, voor de Leuvenaar en de (inter)
nationale bezoeker. Het ontwerpteam zal zich 
bereid moeten tonen om samen met de stad een 
proces te doorlopen waar burgers, partners en 
belanghebbenden zeer nauw in betrokken worden. 
Voor dit project is de stad dan ook op zoek naar 
een team dat heel wat disciplines in huis heeft, 
maar ook in staat is om deze optimaal te doen 
samenwerken. De voornaamste disciplines zijn 
architectuur, erfgoedzorg, technieken, stabiliteit 
en projectmanagement. Een sterke voeling 
met scenografie en onthaal, toegankelijkheid 
en bezoekerscirculatie, exploitatie en beheer, 
communicatie en participatieprocessen is 
essentieel.
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De Vlaamse overheid is samen met het Kaaitheater 
op zoek naar een eigenzinnig, multidisciplinair 
ontwerpteam dat een project ontwikkelt voor de 
transformatie en uitbreiding van het Kaaitheater. 
Een doordachte, duurzame architectuur moet 
naadloos aansluiten bij de visie van het Kaaitheater 
en optimale mogelijkheden bieden om de 
voorliggende ambities in de praktijk te brengen. 

Projectomschrijving

De Vlaamse overheid is samen met het Kaaitheater 
op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam 
dat een project ontwikkelt voor de transformatie en 
uitbreiding van het Kaaitheater. Een doordachte, 
duurzame architectuur moet naadloos aansluiten 
bij de visie van het Kaaitheater en optimale 
mogelijkheden bieden om de voorliggende ambities 
in de praktijk te brengen.

Context

Het Kaaitheater, het vroegere Lunatheater, is 
gebouwd tussen 1929 en 1932 op de plek van 
een lunapark, vandaar de oorspronkelijke naam. 
Het gebouw illustreert op schitterende wijze 
de overgang tussen de art nouveaustijl en het 
modernisme. Door de jaren heen kende het theater 
hoogte- en vooral dieptepunten. Sinds 1993 is het 
definitief opnieuw in gebruik. In 2001 veranderde 
het Lunatheater van naam, het heet sindsdien 
Kaaitheater.
Het gebouw is gelegen aan de Sainctelettesquare, 
1000 Brussel, beschikt over een grote theaterzaal 
(740 plaatsen) en biedt op de verdiepingen 
onderdak aan verschillende culturele organisaties. 
Aan de zijkant van het gebouw, aan de Akenkaai, 
bevinden zich de kantoren en residentieplekken 
voor kunstenaars.

Aanleiding voor deze transformatie

De aanleiding voor de transformatie van het 
Kaaitheater is drieledig:
De erfpacht wordt verlengd tot 2052, waardoor een 
uitgebreid onderhoud zich opdringt.
Er zijn nieuwe infrastructurele behoeften 
ontstaan op artistiek vlak (kleine zaal voor dans, 
repetitiefaciliteiten, hybride expo-performance-
ruimte), op vlak van publieksonthaal en op 

BRUSSEL - Kaaitheater
Volledige studieopdracht voor de transformatie en vernieuwing van het Kaaitheater 
te Brussel

OPDRACHTGEVER

 · De Vlaamse overheid , Departement Cultuur, Media, 
Jeugd

 · Fonds Culturele Infrastructuur 

LIGGING

Kaaitheater vzw, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel

GERAAMDE BOUWKOST

€11.880.000 (excl. btw en excl. erelonen)

HONORARIUM 

 · Algemene ereloonvork: 11 % - 13 % excl btw, incl. 
architectuur, stabiliteit, technieken, theatertechnieken, 
akoestiek, duurzaamheid, veiligheidscoördinatie en 
milieu. 

VERGOEDING

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

SELECTIECRITERIA 

1. de algemene ontwerpmatige deskundigheid met 
betrekking tot de projectopdracht

2. de vakbekwaamheid
3. de relevante ervaring 

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: 
1.1. in een ruim maatschappelijk kader 
1.2. meer functioneel toegepast op de praktische eisen 
van de gebruiker

2. de procesgerichtheid en procesbereidheid
3. de aanpak van duurzaamheid
4. het honorarium
5. de raming van de projectkost
6. de teamsamenstelling
7. de beheersing van de projectkost

Voor de  gunningscriteria worden volgende gewichten 
gehanteerd : 4/3/2/1/1/1/1
Het gewicht van de subcriteria is 1.

Het team BMA - bouwmeester maître architecte van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest begeleidt mee dit project en 
maakt deel uit van de selectie- en gunningscommissie.
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theatertechnisch vlak.
Er is een momentum ontstaan in de stedelijke 
context, met nieuwe relaties en opportuniteiten 
waar Kaaitheater op kan inspelen. Zo was er de 
aankoop van de Citroëngarage door de Brusselse 
regering, het publiek debat rond het museum in dit 
gebouw, de heraanleg van de Sainctelettezone, de 
residentiële ontwikkelingen aan de Akenkaai, etc. 
Het Kaaitheater bevindt zich letterlijk middenin 
deze stedelijke dynamiek en wenst een helder 
standpunt in te nemen.

Het waarom van deze transformatie

De vraagstelling volgt niet enkel uit concrete noden 
en kansen, maar kadert ook in de inhoudelijke visie 
die het Kaaitheater uitdraagt. Van bij de heropening 
van het theater in 1993 vormden de beperkingen 
van het gebouw een uitdaging voor de artistieke 
werking van het Kaaitheater. Hoe stel je je open 
naar een stad in volle ontwikkeling vanuit een 
gesloten bouwwerk? Het Kaaitheater profileert zich 
als een kunstencentrum dat een centrale rol speelt 
in de kunstenaarsstad die Brussel de voorbije 
twintig jaar geworden is, maar ook als een plek 
waar de bijzondere dynamiek van de Brusselse 
samenleving inzake stedelijke ontwikkeling, 
socio-ecologische kwesties en interculturele actie 
tot uiting komt. Het Kaaitheater wil een open 
huis zijn waar zorgvuldig geselecteerde artistieke 
kwaliteit gekoppeld wordt aan een inclusieve 
ontmoetings- en debatcultuur. Het wil plaats bieden 
voor artistieke productie en presentatie, maar ook 
een plek zijn die andere gebruikers zich kunnen 
toe-eigenen.

Functies die in het gebouw moeten worden 
voorzien en/of aangepast

 ·  De culturele publieksfunctie
 ·  De bouw van een nieuwe, tweede, kleine zaal (180 à 

200 personen) moet het aanbod in het Kaaitheater 
diversifiëren en de werking, die nu verspreid 
is over twee gebouwen, het Kaaitheater en de 
Kaaistudio’s, optimaliseren. Hierbij dringt zich 
een duidelijke profilering op: het Kaaitheater aan 
de Sainctelettesquare als plek voor grotere namen, 
de Kaaistudio’s in de Onze-Lieve-Vrouw van 
Vaakstraat voor jonge, beginnende kunstenaars.

 ·  Het gebouw heeft een erg gesloten karakter. Het 
theater ligt verborgen achter het voorgebouw aan de 
Sainctelettesquare, en achter het kantoorgebouw 
aan de Akenkaai. Het gebouw moet toegankelijker 

worden, waarbij de nu onbestaande relatie met de 
Akenkaai een belangrijk aandachtspunt is.

 ·  In de grote zaal moet de functionaliteit en de 
stabiliteit van de toneeltoren aangepast worden 
aan de scenische noden van vandaag. Daarnaast 
dient de afstand tussen het balkon en het podium, 
een heikel punt voor het publiek, overbrugd te 
worden.

 ·  De artistieke productiefunctie dient uitgebouwd 
te worden om van het Kaaitheater een meer 
dynamische kunstenaarsplek te maken. Het 
podiumlandschap heeft zich de voorbije decennia 
razendsnel ontwikkeld, zodat het Kaaitheater, 
een van de referentiepunten voor individuele 
kunstenaars en onafhankelijke gezelschappen, 
niet meer kan voldoen aan de vraag naar 
repetitieruimtes en werkplekken.

 ·  De stedelijke onderzoeksfunctie wordt een van de 
belangrijkste aandachtspunten van het Kaaitheater 
voor de komende jaren. Het Kaaitheater wil immers 
een prominente rol spelen binnen de ontwikkeling 
van de Brusselse Kanaalzone. Het wil een plek 
creëren voor ontmoeting en debat en synergieën 
stimuleren tussen verschillende maatschappelijke 
sectoren. Deze onderzoeksfunctie moet, zowel 
binnen als buiten het gebouw, ontmoetingsplekken 
toegewezen krijgen.

Relatie met Kanal - Pompidou

De verbouwingen in het Kaaitheater zijn 
onlosmakelijk verbonden met de ontwikkelingen op 
de site van Kanal - Centre Pompidou (voormalige 
Citroëngarage).
De stookplaats op de site van Kanal - Centre 
Pompidou zal integraal deel uitmaken van 
deze verbouwingen. Bij verbouwingen zal de 
architecturale integriteit van de bestaande gevel 
van de stookplaats behouden worden. Een mogelijk 
nieuw volume achter de bestaande gevel zal op 
een discrete en subtiele wijze worden gerealiseerd, 
waarbij rekening gehouden zal worden met de 
bestaande kroonlijst. 
Intens overleg tussen het Kaaitheater en Fondation 
Kanal / Stichting Kanal is noodzakelijk. Dit geldt a 
fortiori voor het architectenteam van Kanal - Centre 
Pompidou, met Atelier Kanal (noAarchitecten 
+ EM2N + Sergison Bates architects), en het 
architectenteam dat het Kaaitheater via deze Open 
Oproep zal aanstellen.
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De Vlaamse Gemeenschap is eigenaar van een 
kunstenaarscampus op een 1 ha groot terrein 
in Brussel (gemeente Vorst), waar vandaag het 
dansgezelschap Rosas, het muziekensemble Ictus 
en de dansschool P.A.R.T.S. (Performing Arts 
Research and Training Studios) gehuisvest zijn. Om 
de groei van de drie organisaties te ondersteunen 
wordt een uitbreiding van de infrastructuur voorzien 
met dans- en muziekstudio’s, kantoorruimtes en 
logistieke platformen.

Oorsprong

Rosas werkt in Brussel sinds 1983 (Schaarbeek, 
Molenbeek, Vorst), Ictus vindt zijn oorsprong in 
projecten met Rosas in de jaren 1990 en P.A.R.T.S. 
opende de deuren in 1995. De opening van de 
school was de aanleiding voor Anne Teresa De 
Keersmaeker, artistiek directeur van Rosas en 
oprichtster van P.A.R.T.S., om een werkplek te 
zoeken die het potentieel bood om op korte en 
lange termijn aan de noden van het gezelschap én 
de school te voldoen. Van bij de aanvang nodigde 
De Keersmaeker ook Ictus uit om zich op diezelfde 
plek te vestigen. 
Die plek werd gevonden in Vorst, aan de Van 
Volxemlaan 164. De oudste delen van het 
gebouw dateren van het einde van de 19de eeuw. 
Het gebouw was toen in gebruik als wasserij 
(Blanchisserie Royale). In 1995 waren er twee 
divisies van de multinational Westinghouse 
in gevestigd, een productie-eenheid van 
reminstallaties voor vrachtwagens (Wabco) en een 
depot voor sanitaire installaties (Ideal Standard). 
De site wordt gekenmerkt door de industriële 
sheddaken van de werkruimtes en de strakke 
façade van het hoofdgebouw. Vooraan ligt een ruim 
grasveld met een impressionante vrijstaande rode 
beuk, die als monument geklasseerd is. 

Verwerving en verbouwing

In mei 1995 werd de volledige site verworven door 
de speciaal hiertoe opgerichte nv De Nieuwe 
Werkhuizen, waarin onder impuls van Rosas-
directeur Kees Eijrond fondsen vanuit de privémarkt 
werden samengebracht. De drie gebruikers zouden 
voortaan hun infrastructuur huren van de nv. Op 
16 augustus 1995 werd het gebouw in gebruik 
genomen. De verbouwing startte meteen, en werd 

VORST - Rosas 
Volledige studieopdracht voor de uitvoering van een mastervisie met inbegrip van de 
uitvoering van een uitbreiding van de infrastructuur voor, Rosas, Ictus en P.A.R.T.S. te 
Vorst.

OPDRACHTGEVER

Rosas vzw (gebruikers: Rosas, Ictus, P.A.R.T.S.)

PROJECTLEIDER 

Wieter Bloemen

LIGGING

Van Volxemlaan 164, 1170 Vorst

BUDGET

Uitbreiding infrastructuur: €3.500.000
voorwaardelijk deel: omgevingsaanleg: € 300.000,- 
voorwaardelijk deel: grote dansstudio P.A.R.T.S. met 
fitnessruimte: € 1.400.000,-
(alles excl BTW en ereloon) 

HONORARIUM

Forfaitair ereloon: 13 % (Excl. BTW) incl. architectuur, 
stabiliteit, technieken, EPB-verslaggeving, akoestiek, 
veiligheidscoördinatie, buitenaanleg.

VERGOEDING 

€10.000 (excl. btw) per kandidaat, 5 weerhouden 
kandidaten

SELECTIECRITERIA 

1. de algemene ontwerpmatige deskundigheid met 
betrekking tot de projectopdracht

2. de vakbekwaamheid
3. de relevante ervaring 

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: 
1.1 in een ruim maatschappelijk kader 
1.2 meer functioneel toegepast op de praktische eisen 
van de gebruiker

2. de procesgerichtheid, realisatietermijn, aanpak, 
fasering

3. de aanpak van duurzaamheid 
4. raming van de projectkost en de kostenbeheersing

Voor de  gunningscriteria worden volgende gewichten 
gehanteerd : 4/2/2/2
Het gewicht van de subcriteria is 1.

Het team BMA - bouwmeester maître architecte van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest begeleidt mee dit project en 
maakt deel uit van de selectie- en gunningscommissie.
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door de nv met eigen middelen gefinancierd, 
met bescheiden ondersteuning door de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie in Brussel. 
In een eerste fase (1995) werd het bijgebouw tot 
vijf dansstudio’s voor P.A.R.T.S. (148 tot 240m2) 
getransformeerd, plus leslokalen, keuken en 
kantine. In een tweede fase (1997) werd de 
achterbouw van het hoofdgebouw omgevormd 
tot twee dansstudio’s voor Rosas (270m2), een 
atelier, kantoren en een repetitiezaal voor Ictus. 
In een derde fase (2000) werd een nieuwbouw 
gerealiseerd: de 11m hoge creatiestudio RPS, 
Rosas Performance Space (675m2), twee kleinere 
dansstudio’s (192 en 216m2) en opslagruimte. Deze 
verbouwingen en nieuwbouw werden ontworpen en 
opgevolgd door ir. architect Paul Van Aerschot. Het 
zeer beperkte budget noopte hem tot een uiterst 
functionele architectuur, met goedkope materialen 
en een brutalistische afwerking, waarbij sporen 
van eerdere activiteiten en verbouwingen zichtbaar 
werden gelaten.

Aankoop Vlaamse regering

In 2008 verkocht de nv De Nieuwe Werkhuizen de 
site aan de Vlaamse Gemeenschap. Sindsdien 
neemt het Fonds Culturele Infrastructuur de 
verplichtingen gebonden aan dit eigenaarschap 
op zich. In een vierde (2013) en vijfde (2019) 
fase werden/worden de daken van P.A.R.T.S. en 
Rosas vernieuwd en de isolatie van de gebouwen 
geoptimaliseerd. Inmiddels echter overstijgen 
de groeiende activiteiten van P.A.R.T.S., Ictus en 
Rosas de mogelijkheden die de bestaande 6.000m2 
bouwoppervlakte bieden.

Een nieuwe fase

In juli 2018 besliste de Vlaamse regering 5,5 miljoen 
euro vrij te maken voor een nieuwbouw op de site 
en stelde ze Rosas aan als bouwheer.
 · In de eerste plaats komt die nieuwbouw er om 

P.A.R.T.S. in staat te stellen na haar driejarige 
basiscyclus ‘Training’ ook een tweejarige 
voortgezette cyclus ‘Studios’ te organiseren. Deze 
is volledig gericht op jonge makers en vereist 
minimaal drie nieuwe studio’s, met bijbehorende 
kleedkamers en sanitair.

 · Voor Ictus, dat steeds vaker multidisciplinaire 
projecten ontwikkelt, kan eindelijk voorzien 
worden in een repetitiestudio voor groot ensemble, 
gemakkelijk bereikbaar voor het laden en lossen 
van instrumenten, plus een kleine studio en een 
pianostudio. Ook komt er een volledig nieuw 
kantoorblok dat fysiek aansluit bij de repetitiezalen.

 · Voor Rosas beperkt de nieuwbouw zich tot een 
uitbreiding van de opslagruimte voor decors  en 
kostuums.

 · Voor de drie organisaties samen komt er een 
nieuwe gemeenschappelijke keuken en eetzaal, bij 
voorkeur centraal op het terrein. Dit wordt letterlijk 
en figuurlijk de ontmoetingsruimte voor alle 
gebruikers – personeel, studenten, leraren, musici, 
dansers. Deze ruimtes kunnen ’s avonds tevens 
een foyer-functie opnemen, op voorwaarde dat ze 
dichtbij de RPS-zaal liggen. Deze wordt immers 
uitgerust met een mobiele tribune, waardoor 
een belangrijke publieksfunctie kan worden 
uitgebouwd. 

Een dans- en muziekfabriek

Bij voltooiing van de nieuwbouw zal ‘Van 
Volxemlaan 164’ niet minder dan 15 dans- 
en muziekstudio’s tellen. Daarrond zullen 
kantoorruimtes, adequate publieksfaciliteiten, 
een ruime conciërgewoning en een wonderlijke 
tuin liggen. Dit alles op 10 minuten met de tram 
bereikbaar vanuit het station Brussel-Zuid. 
Wat begon als een antwoord op de artistieke 
en pedagogische projecten van Anne Teresa 
De Keersmaeker, zal uitgegroeid zijn tot de 
thuisbasis van drie autonome, sterk gegroeide 
en zeer krachtdadige cultuurorganisaties: Rosas, 
Ictus en P.A.R.T.S. Vanuit hun historiek voeren 
zij zelfstandige praktijken, waarbij echter vaak 
onderlinge samenwerking wordt opgezocht. De 
focus ligt daarbij constant op creatie en onderzoek. 
In de toekomst zullen we vaker het grote publiek 
kunnen ontvangen in de eigen theaterzaal RPS, 
maar steevast zal dat publiek het gevoel hebben op 
bezoek te mogen gaan bij de kunstenaar thuis: hiér 
werkt hij, hiér ontstaat alles. 

Een werkplaats voor en van kunstenaars

‘Van Volxemlaan 164’ is een plek waar gewerkt 
wordt. Ze zoekt in haar organisatie en vormentaal 
niet het grote gebaar, noch de oogverblindende 
architectuur. Ze wil een plek zijn die het werken 
faciliteert, die zich bescheiden opstelt, die 
voor soberheid kiest, in lijn met de voorbije 
verbouwingen en nieuwbouw. Licht, en fysiek en 
geestelijk comfort zijn van essentieel belang. Het 
gebouw wil de voorwaarden scheppen waarin 
kunstenaars vrij en geconcentreerd kunnen werken. 
Dat geldt voor vandaag en voor later. Het is een 
atelier voor Rosas, Ictus en P.A.R.T.S. anno 2019, 
maar niet uitsluitend voor hen. Ooit zullen hier 
andere kunstenaars werken, andere choreografen, 
musici en docenten. En steeds hopen wij dat we 
met deze infrastructuur de belangrijkst mogelijke 
bijdrage zullen leveren aan al deze kunstenaars: op 
deze plek voel ik me thuis, hier is de energie juist, 
hier kan ik me concentreren op de dingen die ertoe 
doen.
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Het Zoniënwoud is een groot bosdomein aan de 
rand van Brussel dat zeer rijk is aan onroerend 
erfgoed. Het totale boscomplex is meer dan 5.000 
ha groot, strekt zich uit over de drie gewesten 
(Vlaams, Brussels, Waals) en wordt beheerd vanuit 
een gemeenschappelijke visie, die versnippering 
bestrijdt en daardoor de ecologische kwaliteit van 
het bos bevordert. Het Agentschap Natuur en Bos 
(ANB) beheert het gedeelte van het Vlaams gewest.
Het Zoniënwoud is ecologisch bijzonder waardevol. 
Als restant van oerbossen, zoals die vroeger in heel 
Europa bestonden, is het Zoniënwoud belangrijk 
natuurlijk erfgoed. Het werd recent nog erkend als 
natuurlijk werelderfgoed door UNESCO. Daarnaast 
is het Zoniënwoud ook onlosmakelijk verbonden 
met koninklijke en keizerlijke families en met de 
kloosterordes die eeuwenlang het politieke en 
spirituele aanzicht van Europa bepaalden. 
Voor het Zoniënwoud zijn zes attractieve 
toegangspoorten uitgetekend, waarvan de site 
van Groenendaal (Hoeilaart) de belangrijkste is. 
Met het toeristisch hefboomproject Mysterieus & 
Majestueus wil ANB de toegangspoort Groenendaal 
uitbouwen tot dé centrale hub waar toeristen 
hun bezoek aan het Zoniënwoud beginnen en 
beëindigen.
Het huidige bosmuseum in de historische en 
beschermde priorijhoeve van Groenendaal wordt 
grondig gerestaureerd tot een hedendaags 
belevingscentrum. Het ontwerp hiervoor is klaar om 
uitgevoerd te worden. ANB wil hier een spectaculair 
maar gezinsvriendelijk boomkruinpad of ‘canopy 
walk’ op aantakken: een toegankelijk wandelpad 
van ongeveer 1 km tot tussen de kruinen van 
majestueuze beuken, met een uitkijktoren die de 
landschapsbeleving naar een hoger niveau tilt. 
Verder gaat ANB op zoek naar een innovatieve 
scenografie voor het belevingscentrum en de 
boomkruinwandeling, die doorwerkt tot in het 
omgevingsplan. Het is de uitdrukkelijke ambitie 
om een spraakmakende attractie te realiseren op 
maat van de internationale citytripper op bezoek in 
Brussel.

HOEILAART - Canopy Walk
Volledige studieopdracht voor de aanleg van een boomkruinpad,  de scenografie en 
binneninrichting van een belevingscentrum en de opmaak van een omgevingsplan 
voor de onthaalsite voor het Zoniënwoud in Groenendaal 

OPDRACHTGEVER

Agentschap Natuur & Bos

PROJECTLEIDER

Werner Van Craenenbroeck

LIGGING

Ten noorden van de Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart 
(Groenendaal)

BOUWBUDGET

€5.300.000 excl btw en ereloon

HONORARIUM

 · Deelopdracht 1 canopy walk 1 km met toren: €3.245.000 
 · Deelopdracht 2 de scenografie en de binneninrichting 

van het belevingscentrum: €1.477.000
 · Deelopdracht 3 omgevingsaanleg: €393.000 + €200.000 

zone priorijkerk

VERGOEDING

€20.000 (excl. btw) per kandidaat, 5 weerhouden 
kandidaten 

SELECTIECRITERIA

1. de algemene ontwerpmatige deskundigheid met 
betrekking tot de projectopdracht

2. de vakbekwaamheid
3. de relevante ervaring

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: 
1.1. in een ruim maatschappelijk kader 
1.2. meer functioneel toegepast op de praktische 
eisen van de gebruiker

2. de procesgerichtheid en procesbereidheid
3. de aanpak van duurzaamheid cfr duurzaamheidsmeter 

Facilitair Bedrijf
4. de raming van de projectkost, de honoraria en de 

kostenbeheersing
5. de teamsamenstelling
6. de realisatietermijn

Voor de  gunningscriteria worden volgende gewichten 
gehanteerd : 4/3/2/2/1/1
Het gewicht van de subcriteria is 1.
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De opdracht bestaat uit drie delen:

Deelopdracht 1: de volledige studieopdracht van 
een boomkruinpad met uitkijktoren (hoogte 40 à 50 
m) ten noordwesten van de gerenoveerde hoeve

Het startpunt van dit hoogteparcours ligt vast: de 
wandelaars vertrekken vanuit het bosmuseum 
ter hoogte van het dak. De opdrachtgever heeft 
de ambitie om bezoekers een volwaardige en 
indrukwekkende natuurbeleving te bieden over 
een wandelafstand van ca. 1 km. Men zoekt een 
ontwerp dat zich in alle seizoenen naadloos 
inpast in het beukenwoud, en tegelijkertijd 
zowel esthetisch als conceptueel aansluit bij 
het renovatieontwerp van het bosmuseum. Het 
pad heeft ook als doel de druk op de natuur 
elders te verminderen. Voor het ontwerp van 
het boomkruinpad staat dan ook het respect 
voor de natuur centraal. De fysieke impact van 
de constructie moet beperkt blijven en zij moet 
verwijderd kunnen worden met minimale schade 
aan de natuur. 
De boomkruinwandeling moet veilig toegankelijk 
zijn voor mindervaliden en gezinnen met kleine 
kinderen. Men rekent op een gemiddeld aantal van 
400 bezoekers per dag, met grote uitschieters in het 
weekend.
Tot slot is er de niet geringe technische uitdaging 
om een constructie te ontwerpen die ter plaatste 
geassembleerd kan worden met een minimum aan 
impact op het ecologisch waardevolle en kwetsbare 
woud. 

Deelopdracht 2: de volledige studieopdracht voor 
de binneninrichting van het belevingscentrum en 
de scenografie 

De scenografie verbindt de verschillende 
onderdelen van de site – belevingscentrum, 
boomkruinpad, recreatief netwerk en 

cultuurhistorisch erfgoed – met  elkaar tot één 
aantrekkelijk geheel volgens twee verhaallijnen, 
‘het  mysterieuze verleden’ en ‘de majestueuze 
natuur’. 
De scenografie moet aandacht hebben voor de 
customer journey en zo universeel mogelijk worden 
opgevat: ook buitenlandse bezoekers die de – 
uiteraard meertalige – teksten of bijschriften niet 
kunnen lezen, moeten de verhalen kunnen beleven. 
In afstemming met de scenografie wordt een 
ontwerp gevraagd voor de binneninrichting van het 
belevingscentrum, met inbegrip van een cafetaria, 
giftshop en kantoorruimtes.

Deelopdracht 3:  de volledige studieopdracht voor 
de inrichting van de omgeving, gericht op onthaal 
en beleving voor de hele site, met aandacht voor de 
customer journey.

Het omgevingsplan wordt opgemaakt op basis van 
het bestaande masterplan en visiedocumenten voor 
de poortzone Groenendaal.  Dit omgevingsplan 
zal de verschillende deelopdrachten in een 
ruimere visie op de ontwikkeling van de 
onthaalsite  plaatsen. Het omvat  onder meer de 
mobiliteitsafwikkeling en parkeergelegenheden 
(fietsers, personeel, horeca…), maar ook de 
inrichting van de publiek toegankelijke ruimtes 
rondom het belevingscentrum en enkele speel- en 
rustzones.
Volgende onderdelen maken geen deel uit van de 
opdracht:
 · de renovatie van de oude priorijhoeve (het huidige 

bosmuseum Jan Van Ruusbroec) 
 · het ontwerpen van een ‘huisstijl’ voor het 

Zoniënwoud. Waar het aan de orde is dient 
aansluiting te worden gezocht met de bestaande 
huisstijl. 
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De kerkraad van Onze-Lieve-Vrouw te Herentals 
zoekt een sterk en sensitief ontwerpteam dat hem 
kan bijstaan bij de bouw van een hedendaagse 
katholieke kerk. De bouw van de kerk maakt deel 
uit van het legaat dat de kerkraad ontving van 
mevrouw Maria Verstappen, weduwe van Hubert 
Le Paige, de laatste bewoonster en erfgename 
van het gelijknamige kasteelpark. Zij droeg haar 
nalatenschap over aan de Kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw bij legaat, met als taakstelling een nieuwe 
kerk te bouwen.
De kerkraad wenst aan deze uitdrukkelijke vraag 
tegemoet te komen, maar wil deze opdracht 
tegelijkertijd aanvatten vanuit een realistisch 
perspectief. De oorspronkelijke voorwaarde uit het 
legaat – ‘het kasteel om te vormen tot een kerk of 
indien dit niet mogelijk is een kerk op te richten 
op zijn plaats’ – is vandaag een moeilijke opgave 
geworden. Het kasteel en het park zijn immers 
respectievelijk beschermd als monument en 
stadsgezicht.
De nieuwe kerk is eerst en vooral een gebedsplaats 
die voldoet aan de voorwaarden omtrent kerken 
zoals omschreven  in de canonieke wetgeving, in 
het bijzonder canon 1214 en verder. De kerk biedt 
ruimte aan huwelijksvieringen, doopplechtigheden 
en uitvaartliturgie, aangepast aan de pastorale 
zorgen van vandaag en morgen. Wekelijkse 
erediensten vinden er niet plaats. Daarnaast 
moeten er occasionele voordrachten en concerten 
kunnen plaatsvinden. Dit brengt met zich mee dat 
de kerk beschikt over uitzonderlijke ruimtelijke, 
akoestische en technische eigenschappen, en 
meervoudig inzetbaar moet zijn.
De kerk spreekt de zinzoeker aan in een religieuze 
taal en daagt hem of haar uit tot verstilling. Het 
gebouw combineert schoonheid en originaliteit met 
een sterke identiteit en symbolische uitstraling, 
en getuigt van een hoge artistieke kwaliteit en 
hedendaagse kijk op sacraliteit. Zowel binnen 
als buiten beantwoordt de kerk aan de noden van 
een publiek dat op zoek is naar een spirituele en 
uitnodigende halte, een plaats voor bezinning, 
herbronning en verwondering. Tegelijk vormt ze ook 
een aantrekkingspool voor passanten, wandelaars 
en recreanten. Kortom, een ruim en verscheiden 
publiek ervaart het gebouw als uitnodigend.

HERENTALS - Kerk
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een ontwikkelingsvisie en voor het 
bouwen van een hedendaagse katholieke kerk en sacrale ontmoetingsruimte in de 
ruimere omgeving van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Herentals.

OPDRACHTGEVERS

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Herentals

PROJECTLEIDER

Deken Norbert Wauters

LIGGING

 · Nederrij 100 en het kasteelpark Le Paige, 2200 Herentals 
 · Site van de Onze-Lieve-Vrouwkerk, van het aanpalende 

koetshuis en van het nabijgelegen kasteelpark Le Paige

BUDGET

 · €2.500.000, waarvan 300.000 voor de omgevingsaanleg 
en €2.200.000 voor het gebouw, excl. btw en erelonen

 · Aantal vierkante meter gebouwd programma: 300m²

HONORARIUM

 · Forfait: €30.000,- (excl. btw): opmaak ontwikkelingsvisie
 · Algemene ereloonvork (architectuur, stabiliteit, 

technieken): 11,3% - 15,1% (excl. btw)
 · Ereloonvork omgevingsaanleg: 6% - 8,5% 

(excl. btw). Inclusief: interieur, werfcoördinatie 
veiligheidscoördinatie, EPB

VERGOEDING

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

SELECTIECRITERIA

1. De algemene ontwerpmatige deskundigheid met 
betrekking tot de projectopdracht 

2. De vakbekwaamheid 
3. De relevante ervaring 

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: 
1.1. in een ruim maatschappelijk kader 
1.2. meer functioneel toegepast op de praktische eisen 
van de gebruiker 

2. De procesgerichtheid, procesbereidheid, spiritueel 
meedenken

3. De aanpak van duurzaamheid (de mate waarin de 
gekozen ingrepen bijdragen aan een efficiënt en 
toekomstgericht gebruik van de beschikbare ruimte) 

4. De raming van de projectkost en het honorarium 
5. De voorgestelde fasering en het plan van aanpak 
6. De samenstelling en deskundigheid ontwerpteam 

Voor de  gunningscriteria worden volgende gewichten 
gehanteerd : 4/3/2/1/1/1. De weging van de subcriteria is 1
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De kerk is niet alleen een gebedsplaats, maar 
ook een plek die zich leent voor ontmoetingen en 
cultuur. Met het oog op dit alles biedt ze plaats 
aan 150 personen. Ze is voorzien van een sacristie, 
opbergruimte en sanitair.
Daarnaast wenst de opdrachtgever een plek te 
creëren die een harmonische relatie aangaat met 
de omgeving. Het kasteeldomein, het water, de 
natuur en de kerk worden geïntegreerd in een 
totaalconcept. Het symbolische karakter van 
de kerk wordt bovendien benadrukt door een 
verwijzing naar of een band met het omliggende 
water. De binnenkant en buitenkant versterken 
elkaar doordat de kerk een gevoel van eenvoud 
en rust uitstraalt te midden van haar omgeving. 
Eventueel is er een element aanwezig dat afkomstig 
is van of verwijst naar het huidige Onze-Lieve-
Vrouw kerkgebouw, zoals bijvoorbeeld het beeld 
van Onze Lieve Vrouw in ’t Zand, dat dateert uit 
de 15e eeuw en voor de kerkraad een bijzondere 
waarde heeft.
Deze ambitie impliceert dat de kerk geen op 
zichzelf staand gebouw is, maar deel uitmaakt van 
het bestaande stadsweefsel. Het kasteelpark en de 
site van de Onze-Lieve-Vrouwkerk bevinden zich 
immers op het kruispunt tussen stad en landschap. 
Een plek die vandaag sterk versnipperd en moeilijk 
leesbaar is, en die tegelijk in het vizier komt van 

heel wat ruimteclaims. Het projectgebied herbergt 
een waardevolle historische vestenstructuur en 
heeft de capaciteit om de vallei van de Kleine Nete 
tastbaar te maken tot in de bebouwde omgeving. 
Bovendien maken het kasteel, het nabijgelegen 
koetshuis en de Oude Gasthuissite deel uit van een 
beschermd stadsgezicht waarin deze gebouwen 
een beeldbepalende rol spelen.  
De ontwerpopgave is dan ook meervoudig. In eerste 
instantie staat het ontwerpteam de opdrachtgever 
bij in het bepalen van de preferentiële locatie 
voor de inplanting van de kerk en in de volledige 
uitvoeringsopdracht voor de realisatie ervan.
Daarnaast wordt er ook een visie gevraagd op de 
toekomstige economische ontwikkelingspotenties 
van de zone waar zich het huidige kerkgebouw 
bevindt, met respect voor de rol die deze plek kan 
spelen binnen het groen-blauwe en recreatieve 
netwerk en binnen de aanwezige erfgoedstructuren. 
De economische rendabiliteit van deze zone moet 
in de toekomst de nodige middelen genereren voor 
het onderhoud van de kerk op langere termijn. 
Een synthese van het bestaande planningskader en 
het al uitgevoerde ontwerpend onderzoek kan de 
ruimere potenties van het gebied verhelderen en 
vormt dan ook een onderdeel van deze opdracht.
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Het UPC KU Leuven zoekt een sterk ontwerpteam 
dat kan helpen bij het opmaken van een innovatieve 
en toekomstbestendige ontwikkelingsvisie voor de 
ziekenhuiscampus 2030-2050 te Kortenberg.

De organisatie (Z.org KU Leuven vzw)

De Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) wordt 
geconfronteerd met maatschappelijke en 
beleidsmatige evoluties die vragen om innoverende 
en krachtige oplossingen. Als antwoord op deze 
uitdaging ontstond binnen de Leuvense regio 
Z.org KU Leuven vzw, waarbij de krachten van 
excellente zorg, een academisch perspectief en 
een uitgebreid netwerk (zullen) resulteren in een 
innoverend en kwalitatief platform voor zowel 
zorgvrager als zorgverlener. Z.org KU Leuven 
vzw omvat een psychiatrisch ziekenhuis (UPC 
KU Leuven – zie verder) en twee psychiatrische 
verzorgingstehuizen, maar wil bovenal verbindend 
werken met andere zorgpartners binnen de 
GGZ (andere ziekenhuizen, initiatieven beschut 
wonen, eerstelijnszorgaanbieders, zorgnetwerken, 
ouderensector…). Dit geïntegreerd zorgconcept 
moet nu ook vertaald worden in de infrastructuur, 
die eveneens kwalitatief en vernieuwend moet zijn 
en waar de zorgvrager/patiënt en zijn omgeving 
centraal moeten staan. 

Het ziekenhuis (UPC KU Leuven) 

Reeds meer dan 175 jaar geleden werd in 
Kortenberg de basis gelegd voor het huidige 
Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. Wat 
toen nog een psychiatrische instelling (of gesticht) 
werd genoemd, is uitgegroeid tot een academisch/
universitair centrum, in de wijde omgeving gekend 
om zijn kwalitatieve zorg. Naast de campus 
in Kortenberg (waar de focus voornamelijk 
op verlengde, ambulante en residentiële 
therapeutische zorg ligt), heeft UPC KU Leuven ook 
twee gebouwen op campus Gasthuisberg (waar de 
focus ligt op meer kortdurende dienstverlening met 
grote interactie met het somatisch ziekenhuis UZ 
Leuven).
Het UPC KU Leuven profileert zich - naast 
het klassieke regionale zorgaanbod - ook 
supraregionaal als derdelijnscentrum vanuit 
een aantal historisch sterk uitgebouwde 
zorgprogramma’s (o.a. in psychose, ECT, autisme, 
eetstoornissen…) en wenst dit uit te breiden 
naar nog meer complexe doelgroepen en naar 

KORTENBERG - UPC
Volledige studieopdracht voor de opmaak van het Masterplan Z.orgsite 2030-
2050 voor UPC KU Leuven te Kortenberg 

OPDRACHTGEVERS

Z.org KU Leuven vzw

PROJECTLEIDER

Jelena Vanopdenbosch

LIGGING

Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg

HONORARIUM

Forfait : 100.000€ - Masterplan en ontwikkelingsstrategie 
(excl. btw)

VERGOEDING

€20.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 weerhouden kandidaten 

SELECTIECRITERIA 

1. De algemene ontwerpmatige deskundigheid met 
betrekking tot de projectopdracht 

2. De vakbekwaamheid 
3. De relevante ervaring 

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: 
1.1. in een ruim maatschappelijk kader 
1.2. meer functioneel op de praktische eisen van de 
gebruiker

2. De procesgerichtheid en de 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 voorgestelde fasering en het plan van aanpak voor 
de uitvoering van de strategie

5. De samenstelling en deskundigheid van het 
ontwerpteam

Voor de  gunningscriteria worden volgende gewichten 
gehanteerd : 4/3/2/2/1
De weging van de subcriteria is 1
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programma’s met hoge maatschappelijk relevantie 
in de GGZ.

De campus (Kortenberg)

Op een terrein van 18 ha met een huidige 
bebouwde oppervlakte van 40.000 m² en 
een totale vloeroppervlakte van 50.000 m² 
is de campus opgebouwd uit verschillende 
samenhangende laagbouwpaviljoenen. Hierbij 
vormen de diensten Kinder- en Jeugdpsychiatrie, 
Volwassenenpsychiatrie en Ouderenpsychiatrie, 
samen ongeveer 409 bedden, de drie kernen van 
de werking. Naast deze psychiatrische diensten is 
er ook een uitgebreid medisch somatisch centrum 
(huisartsen, tandarts, radiologie, neurologie) dat 
zich in de eerste plaats op de gehospitaliseerde 
patiënten richt, maar daarnaast ook externe 
zorgvragers aantrekt. 
De ca. 40 gebouwen dateren grotendeels uit de 
periode 1965-1985 en zijn, ondanks het goede 
onderhoud, (energie-)technisch verouderd. De 
campus omvat veel buitenruimte, grotendeels 
aangewend als tuin/parkgebied en voor 
sportvoorzieningen. 

De toekomstvisie

De reeds ingezette vermaatschappelijking van 
zorg (waarin UPC KU Leuven als first mover 
heeft geopereerd) en de focus op herstelvisie zal 
zich vermoedelijk verder doorzetten, waarbij de 
patiënt en zijn omgeving centraal staan. Dit is 
een beweging die inspanningen vraagt van alle 
zorgactoren in de GGZ. Een belangrijk onderdeel 
hiervan is het verder uit de taboesfeer halen / 
wegwerken van het stigma dat nog steeds op de 
GGZ rust. 

Het inzetten op vermaatschappelijking van 
zorg zal leiden tot een intensifiëring van de 
intramurale zorg met kortere verblijfsduren en 
een versterking van het psychotherapeutisch 
aanbod met complexere zorgprofielen. Dit zal 
gepaard gaan met de oprichting van (vermoedelijk) 
gesloten en kleinschaligere afdelingen voor 
intensieve zorgen (HIC-afdelingen met een hogere 
personeelsbestaffing). Fixatie van patiënten dient 
hierbij maximaal vermeden te worden.   

Het masterplan

Deze veranderende populatie en de algemene 
evoluties in de GGZ leiden tot een aangepaste 
infrastructuurvraag. Het verzoenen van de 
openheid, toegankelijkheid en nood aan meer 
integratie in de maatschappij voor de ene 
patiëntengroep, met anderzijds de nood aan 
technisch hoogstaande, veilige en (veelal) gesloten 
intensive care infrastructuur voor een andere 

patiëntengroep, zal de uitdaging vormen van het 
masterplan dat ontworpen moet worden.

Enkele principes dienen als uitgangspunt voor dat 
ontwerp:

 · De (ziekenhuis)site moet een vrij toegankelijke, 
levendige en aantrekkelijke plek worden, waar 
iedereen zich thuis kan voelen: een plek die 
bijdraagt aan sociale verbinding en interactie. 
Om een voldoende levendige en dynamische 
site te creëren, zal de ontwerper onderzoeken 
welke  toegankelijke niet-(GGZ)-zorg-functies 
een belangrijke meerwaarde kunnen bieden 
en gerealiseerd kunnen worden (bijv. horeca/
ontmoetingsruimte, sportinfrastructuur, 
somatische polikliniek, woongelegenheid, park, 
andere maatschappelijk relevante functies) en 
welke ontwikkelingsstrategie hiervoor gevolgd 
kan worden. 

 · De gebouwen en hun onmiddellijke groene 
omgeving moeten maximaal aanpasbaar zijn 
aan de steeds veranderende noden binnen de 
psychiatrie. Flexibiliteit, moduleerbaarheid, 
multi-inzetbaarheid en dynamisch gebruik van de 
infrastructuur zijn cruciaal. De gehele infrastructuur 
moet kunnen worden ingezet voor een breed 
spectrum aan zorgprogramma’s, in een grote 
verscheidenheid van dag- en verblijfsactiviteiten 
en met variabele patiëntencapaciteit, en toch 
ideale omstandigheden bieden op het vlak van 
onder andere technieken, veiligheid en comfort. 
De ontwerper zal dus zoeken naar de optimale 
logistieke flow, de groepering van functies en 
haalbare ruimtelijke synergieën.

De troeven van de campus zijn: 
 · De ligging nabij het centrum van de gemeente, 

halverwege tussen Leuven en Brussel, bereikbaar 
en toch landelijk.

 · De grootte van de campus, die vandaag wordt 
vertaald in een uitgebreide sportinfrastructuur 
en veel en mooi groen waar patiënten kunnen 
wandelen en tot rust komen. Het potentieel 
hieromtrent wordt echter onvoldoende aangewend. 

 · Het historische klooster en de kapel (geen 
beschermd erfgoed).

 · Geëngageerde medewerkers en een directie die 
openstaan voor vernieuwing.

Anderzijds betreffen de minpunten:
 · De sterk verouderde infrastructuur.
 · Het huidige zeer gesloten karakter vanaf het 

openbaar domein.
 · De intense zorgvraag van de patiënt die nog zal 

toenemen in de toekomst.
 · -Het beeld/stigma van de vroegere ‘instelling’ 

(in de volksmond nog steeds ‘het gesticht’ of 
‘zothuis’).



82



83

OO3708 Kortenberg - UPC

De opdracht 

Ter attentie van de (masterplan)ontwerper wordt 
volgende ambitieuze vraagstelling geformuleerd:
 · Ontwikkeling van een innovatieve en kwaliteitsvolle 

visie voor de ziekenhuiscampus 2030-2050. Naast 
de inhoudelijke afstemming op de visie van 
Z.org KU Leuven, wordt een concept gevraagd 
dat duurzaam is, zowel ruimtelijk, ecologisch als 
financieel. 

 · waarin de campus(infrastructuur) licht en 
lucht geeft aan alle betrokkenen en waar alle 
betrokkenen op hun beurt licht en lucht geven aan 
de campus.

 · Ook de uitwerking van een haalbare planning en 
fasering om op een efficiënte en logische manier 
van de huidige infrastructuur te evolueren tot 

de nieuwe configuratie, maakt deel uit van de 
opdracht. Het ziekenhuis dient doorheen deze 
transitie steeds operationeel te blijven. 

Kortom,  een masterplan waar Z.org verbindt!
Het is de intentie van de opdrachtgever om – na 
de uitwerking van het masterplan – de ontwerper 
aan te stellen als supervisor voor de verschillende 
uitvoeringsfasen ervan. Indien het masterplan om 
enige reden niet tot verdere uitvoering leidt, kan de 
opsteller ervan geen rechten op schadevergoeding 
doen gelden. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de 
ontwerper van het masterplan gevraagd wordt één 
of meerdere concrete veranderingsprojecten uit 
te werken en op te volgen als projectontwerper 
(gelimiteerd tot 40% van het bouwvolume). 
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Heist-op-den-Berg, een plattelandsgemeente met 
een kleinstedelijke kern in ontwikkeling, is met 
haar net geen 43.000 inwoners de derde grootste 
gemeente van de provincie Antwerpen. Het 
potentieel en de uitdagingen van de gemeente 
inzake verdichting, strategische kwalitatieve 
ontwikkelingen en het uitbouwen van haar kern in 
dialoog met haar landelijk karakter zijn groot. De 
gemeente en haar inwoners hechten veel belang 
aan de eigenheid en het karakter van het ruimtelijk 
weefsel.
Onlangs werden gemeente en OCMW één 
organisatie, met een nieuwe organisatiestructuur 
en een nieuw dienstverleningsconcept. Voortaan 
moet de administratie professioneel kunnen 
samenwerken volgens de noden van het ‘nieuwe’ 
werken. De burger moet het nieuw administratief 
centrum ervaren als een dynamische en 
kwalitatieve omgeving die uiting en vormgeeft 
aan de visie van de gemeente. Tevens ligt de 
uitdaging in de integratie van complementaire 
dienstverlening of functies, die deze plek verder 
kunnen opladen. De gemeente wenst deze structuur 
en dit nieuwe concept vertaald te zien in een 
strategisch voorbeeldproject, dat uiting kan geven 
aan een centrale en klantgerichte dienstverlening.
Vanuit een eerder opgemaakt masterplan voor 
het centrum werd de ‘site OCMW’, gelegen in het 
bouwblok Molenstraat – Keverstraat – Vlinderstraat 
– Oude Liersebaan, naar voor geschoven als een 
geschikte plek. Deze locatie is namelijk, net als 
andere dynamische centrumpolen  –  zoals het 
Cultuurcentrum (met cultuurplein en bibliotheek), 
de bergsite en de stationsomgeving – gelegen op 
de ruggengraat van het kleinstedelijk gebied, en 
wel op het centrale scharnierpunt. Zowel het station 
als het centrum liggen op wandel- of fietsafstand. 
Een hedendaagse benadering van parkeer- en 
mobiliteitsaspecten voor de site, waarin vandaag 
ook een randparking is gesitueerd, en dit in 
relatie tot de ruimere omgeving, is een belangrijk 
aandachtspunt.
De site wordt gekenmerkt door enkele historisch 
waardevolle panden en een leeg, te ontwikkelen 
binnengebied. De uitdaging is hierin gelegen, de 
locatie op te tillen door een stedenbouwkundig 
en architecturaal concept uit te werken dat 
kansen biedt om het bestaande karakter 
vlekkeloos te verweven met een hedendaags 
ontwikkelingsinitiatief. Vanuit het bestaande 

HEIST-OP-DEN-BERG - administratief centrum
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een ontwikkelingsstrategie voor 
de realisatie van een administratief centrum te Heist-op-den-Berg.

OPDRACHTGEVER

Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg

PROJECTLEIDERS

Liesbeth Lambarts en Serafien Wouters

LIGGING

 · Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-op-den-Berg
 · Gelegen op de hoek van de Molenstraat en 

Stationsstraat + achtergelegen gebied aan Vlinderstraat 
en keverstraat (huidige randparking)

HONORARIUM

Forfait: €80.000 (excl. btw) (ontwikkelingsstrategie, 
haalbaarheidsstudie, ontwerpend onderzoek, financieel 
plan en participatieproces).

VERGOEDING

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

SELECTIECRITERIA

1. De algemene ontwerpmatige deskundigheid met 
betrekking tot de projectopdracht

2. De vakbekwaamheid
3. De relevante ervaring

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: 
1.1 in een ruim maatschappelijk kader. 
1.2 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 de 
samenwerkingsvormen 

Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt 
vastgesteld: 4 / 2 / 2 / 1 / 1.
Het gewicht van de subcriteria is 1.
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masterplan werd hiervoor een campusconcept 
naar voor geschoven. Dit model werd gekozen 
om de bestaande historische basiselementen in 
hun waarde te erkennen en nieuwe elementen 
te voorzien die voldoende kunnen inspelen op 
de ruimtebehoefte. Tevens dient aandacht uit 
te gaan naar de landschappelijke inpassing en 
connectie met de omgeving, waarbij beleving en 
doorwaadbaarheid het uitgangspunt vormen.
De gemeente wenst een ontwikkelingsstrategie 
te laten uitwerken voor deze site in relatie tot zijn 
ruime omgeving. Deze ontwikkelingsstrategie 
behelst een haalbaarheidsstudie, een financieel 
plan en een visie op het participatieve proces.
De haalbaarheidsstudie geeft duidelijk aan of 
de voorziene locatie ruimtelijk geschikt en groot 
genoeg is voor het nieuwe project. Aan de hand van 
ontwerpend onderzoek en verschillende ruimtelijke 
scenario’s motiveert de haalbaarheidsstudie 
welke inplantingen, volumes en open ruimte 
er kunnen worden gerealiseerd en welke 
overwegingen en randvoorwaarden daarbij een 
rol spelen. 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(en). De haalbaarheidsstudie geeft 
tevens inzicht in de mogelijkheden van efficiënte 

fasering van de realisatie, rekening houdend met 
een organisatie en dienstverlening in werking, 
en verfijnt het programma van diensten dat 
hierin zijn plaats moet vinden. Ze benadert de 
potentie van de site in relatie tot zijn ruime 
omgeving en onderzoekt, zowel ruimtelijk als 
financieel, het betrekken van eventuele externe 
partners (werkwinkel, sociaal verhuurkantoor…) 
of de mogelijke integratie van de gemeentelijke 
bibliotheek (vandaag gelegen aan de site Cultureel 
Centrum). In de haalbaarheidsstudie worden de 
kansen en bedreigingen voor het project in kaart 
gebracht. Het bestuur wenst een functioneel 
totaalprogramma dat optimaal en efficiënt gebruik 
maakt van de site. Op basis van de verworven 
inzichten uit deze studie moet het bestuur een 
concrete en haalbare architectuuropdracht kunnen 
formuleren voor een nieuw AC.
Het financieel plan schept transparantie over de 
financiële haalbaarheid van dit project. Dit plan 
onderzoekt de mogelijkheden van de gemeentelijke 
eigendommen die in aanmerking kunnen komen 
voor de noodzakelijke cashflow, maar ook eventuele 
andere samenwerkingsvormen (cofinanciering). 
Mogelijke scenario’s en faseringen worden 
onderzocht.
Het participatieproces met de verschillende 
betrokken actoren moet ervoor zorgen dat de 
toekomstplannen ook werkelijk door hen gedragen 
en toegeëigend worden.
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Project

Het gemeentebestuur ziet een masterplan als 
middel om een ambitieuze ruimtelijke visie op 
korte en langere termijn uit te werken voor de kaai 
en de aanpalende dorpskern van Sint-Amands. 
Sint-Amands is een authentieke dorpskern aan 
de Schelde waarin de Kaai, de omgeving van 
het kerkplein en de historische dorpsstraten 
–  in het bijzonder de karaktervolle Dam –  
beeldbepalend zijn. Het studiegebied omvat een 
ruimere zone waarin enerzijds verdichtings- en 
ontwikkelingspotenties worden verkend en 
anderzijds enkele knelpunten, zoals de recreatieve 
ontsluiting en het parkeren, een oplossing moeten 
krijgen. Het project wil ook de Scheldeboorden, van 
de grens met Mariekerke tot aan de Steenovens 
nabij de grens met Buggenhout, recreatief breder 
ontsluiten, waarbij de beleving van de Schelde en 
het rivierenlandschap centraal staan.

Masterplan en ontwerp

Sint-Amands kent een rijk cultuurhistorisch 
verleden als geboortedorp van Emile Verhaeren, 
een Belgische, Franstalige auteur en een van de 
markante figuren van de symbolistische stroming. 
In Sint-Amands zijn dan ook niet alleen het 
geboortehuis en het graf van de dichter te vinden, 
maar ook het provinciaal museum Emile Verhaeren. 
De ontwerper dient minstens te onderzoeken hoe 
deze cultuurhistorische herkenningspunten, in 
dialoog met de unieke landschappelijke context, de 
identiteit van Sint-Amands kunnen versterken.   
Bedoeling is een dorpscentrum te creëren waar 
ontmoeting en beleving centraal staan, vanuit één 
ruimtelijk geheel. De ontwikkeling van aangename 
verblijfszones en kwalitatieve groene ruimten kan 
de kwaliteit van de kern versterken. Een betere 
doorwaadbaarheid in een opeenvolging van 
publieke en semipublieke plekken kan bijdragen 
tot de leefbaarheid van het dorpscentrum. De 
ontwerper zal tevens gericht op zoek gaan naar 
potenties voor kwalitatieve verdichtings- en 
inbreidingsprojecten en daarnaast de invulling van 
niet ontwikkelde waardevolle zones binnen het 
woongebied in vraag durven stellen. Binnen het 
masterplan zal ook aandacht gaan naar een locatie-
onderzoek voor een nieuw museum gewijd aan 

PUURS-SINT-AMANDS - Kaaien
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de 
Scheldekaaien en aanpalende omgeving in Sint-Amands, eventueel 
gekoppeld aan de uitvoering van deelopdrachten binnen het masterplan en/of 
de supervisie bij de realisatie van het masterplan

OPDRACHTGEVER

Gemeentebestuur Puurs-Sint-Amands

PROJECTLEIDERS

Martine Dhollander

LIGGING

Projectzone ingesloten door Schelde, E. Verhaerenstraat, 
Heikant, Heidestraat, Borgstraat, Hekkestraat, Kapellelaan 
en Molendreef, 2890 Puurs-Sint-Amands 

HONORARIUM

Forfait : €80.000 (masterplan) (excl. btw)

VERGOEDING

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

SELECTIECRITERIA

1. De algemene ontwerpmatige deskundigheid met 
betrekking tot de projectopdracht

2. De vakbekwaamheid
3. De relevante ervaring

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 
1.1. in een ruim maatschappelijk kader  
1.2. meer functioneel toegepast op de praktische eisen 
van de gebruiker

2. De procesgerichtheid en procesbereidheid, inclusief de 
manier waarop het ontwerpteam de communicatie (met 
participatie) zal voeren voor het tot stand komen van de 
visie

3. De aanpak van duurzaamheid
4. De raming van de projectkost (uitvoering masterplan) 

en het honorarium, opgesplitst volgens de prestaties die 
voor de forfaitaire vergoeding zullen worden geleverd

5. De teamsamenstelling

De gewichten van de vijf criteria zijn respectievelijk als 
volgt: 4 / 3 / 2 / 1 / 1.
Het gewicht van de subcriteria is 1.
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Emile Verhaeren.
Om zowel voor de bezoekers als de bewoners het 
contact met de rivier te herstellen zal de ontwerper 
de beleving van het unieke landschap rondom de 
kern optimaliseren. Het ontbreekt vandaag aan 
een integrale visie voor de inrichting van de open 
ruimte voor de verschillende gebruikers. Naast 
ruimte voor water, natuur en ecologische landbouw 
moeten bewoners en bezoekers meer recreatieve 
mogelijkheden krijgen in een groene omgeving. 
Hierbij dient de ontsluiting voor de verschillende 
weggebruikers te worden verbeterd. Het vinden van 
een oplossing voor de parkeerproblematiek en het 
toeristisch beter ontsluiten van de dorpskern zijn 
hierbij randvoorwaarden.

Voorwerp van de studieopdracht

Voor het masterplan gaat het gemeentebestuur 
op zoek naar een gedreven multidisciplinair 
ontwerpteam dat de ambitie kan vormgeven 
op het vlak van architectuur, stedenbouw, 
landschapsontwerp en inrichting van de publieke 
ruimte. Het team beschikt tevens over sterke 
communicatieve vaardigheden om het draagvlak 
voor de vernieuwing te versterken.

Vast gedeelte 

Studieopdracht voor de opmaak van een 
masterplan waarin de ruimtelijke visie wordt 
uitgediept in concepten en een schetsontwerp.  Dit 
in functie van een langetermijnontwikkeling die 
gefaseerd kan worden gerealiseerd met enkele 
quick wins om projecten op het terrein reeds bij 
aanvang te kunnen uitwerken.

Voorwaardelijk gedeelte 

Uitwerken van een ruimtelijk uitvoeringsplan 
en een beeldkwaliteitsplan om de visie van het 
masterplan verder te vertalen. Het uitwerken van 
een participatie- en communicatieluik kan hier deel 
van uitmaken.
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.
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OO3710 Puurs-Sint-Amands - Kaaien



104



105

OO3710 Puurs-Sint-Amands Kaaien
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