
1

BW
MS

TR

OPEN OPROEP 38
juni 2019 - www.vlaamsbouwmeester.be



2



3

OO3801 Izegem - Vrijetijdscentrum 04

OO3802 Sint-Niklaas - Grote Markt 14

OO3803 Kortrijk - Tentoonstellingssite 24

Op de website www.vlaamsbouwmeester.be kan u zich kandidaat stellen voor deze Open 

Oproep projecten tot 25 augustus 2019.

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

Inhoud

www.vlaamsbouwmeester.be
www.vlaamsbouwmeester.be


4



5

OO3801 Izegem - Vrijetijdscentrum



6



7

OO3801

Izegem is een dynamische en bedrijvige stad 
in het hart van West-Vlaanderen. Op de hoek 
van de Grote Markt ligt de voormalige drukkerij 
Strobbe (bekend van de scheurkalender De 
Druivelaar). Deze drukkerijsite is sedert een paar 
jaar verlaten. Het studiebureau Palmbout Urban 
Landscapes heeft een ruimtelijke visie voor de stad 
opgemaakt, waarbij deze site als een van de tien 
cruciale projectsites voor stedelijke ontwikkeling 
werd weerhouden. De drukkerij is een begrip in 
Izegem en moet door haar zeer centrale ligging 
een knooppunt worden tussen het stadscentrum 
en de vele nieuwe residentiële ontwikkelingen 
in het oostelijke deel van de stad. De industriële 
uitstraling en de grote bedrijfsvloeren geven het 
gebouwencomplex een sprekend karakter.
Verspreid over de stad zijn er vier functies die we in 
dit nieuwe project geïntegreerd zien samenwerken/
samensmelten: de stedelijke bibliotheek, de 
kunstenacademie Art’Iz, het stadsarchief en het 
dienstencentrum voor senioren. Deze diensten, 
die op vandaag alle vier een eigen werking hebben 
en een eigen publiek aanspreken, zullen dus in 
dit nieuwe huis hun plek vinden. Het grootste (en 
oudste) deel van de huidige drukkerij wil de stad 
graag hergebruiken en dus grondig renoveren. Er 
zal evenwel een deel bijgebouwd moeten worden 
om aan de ruimtebehoefte te voldoen. De stad 
wil van dit project een landmark maken voor onze 
binnenstad.
Belangrijk is dat binnen dit nieuwe project de som 
groter wordt dan de delen. De stad heeft er expliciet 
voor gekozen deze verscheidene functies in het 
nieuwe project te laten verweven zodat er veel 
kruisbestuiving en gedeeld ruimtegebruik mogelijk 
is. De uitdagende opdracht voor de ontwerpers 
zal er dus in bestaan, een evenwicht te vinden 
tussen gedeeld ruimtegebruik, de specificiteit van 
de verschillende onderdelen en vooral het sturen 
van de bewegingen en looplijnen van de bezoekers 
en medewerkers, zodat het geheel natuurlijk gaat 
aanvoelen. Het gebouw moet als een thuis voelen 
voor leerlingen, bibliotheekbezoekers, senioren, 
ouders, leerkrachten,…  en rekening houden met de 
noden van de verschillende gebruikers, namelijk de 
stilte voor de lezers, het geluid voor de muzikanten, 
de gezelligheid voor de senioren, etc.

IZEGEM - Vrijetijdscentrum
Volledige studie- en architectuuropdracht voor de herbestemming en uitbreiding 
van de oude drukkerij Strobbe naar een geïntegreerd vrijetijdscentrum te Izegem.

OPDRACHTGEVER

Stadsbestuur Izegem

PROJECTLEIDER

Els Manhaeve

LIGGING

Bouwblok tussen de Dirk Martenslaan, Baertshof en de 
Kasteelstraat, 8870 Izegem

BOUWBUDGET

 · €14.000.000 incl. btw en ereloon
 · Aantal geraamde vierkante meter gebouwd programma: 

7.000 m²

HONORARIUM

 · Algemene ereloonvork : 10 % - 14 % (excl. btw) voor 
gebouw

 · Algemene ereloonvork : 7 % - 8,5 % (excl. btw) voor 
omgeving

Inclusief: Interieur (vaste onderdelen), akoestische studie, 
werfcoördinatie, veiligheidscoördinatie, EPB

VERGOEDING

-€15.000 (incl. btw) per kandidaat, 5 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.a. in een ruim maatschappelijk kader  
1.b. meer functioneel toegepast op de eisen van de 
gebruiker

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

ontwerpteam
Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt 
vastgesteld: 4 / 2 / 2 / 1 / 1/ 1/ 1. Het gewicht van de 
subscriteria is 2
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OO3801 Izegem - Vrijetijdscentrum

We willen dat het interieur de uitstraling krijgt 
van een gezellige woonkamer waar beleving 
centraal staat. De publieke ruimtes moeten ruim 
ogen waardoor de bezoeker/werknemer zich niet 
opgesloten voelt. Ze moeten daarenboven overzicht 
bieden, duidelijk gestructureerd zijn en logisch met 
elkaar verbonden. Het gebouw moet uitnodigen om 
er langdurig te verblijven en op ontdekkingstocht te 
gaan.
Voor deze site werd reeds een masterplan 
opgemaakt dat richtinggevend is voor de verdere 
ontwikkelingen. Daar verschillende spelers vorm 
zullen geven aan deze site, zullen de ontwerpers 

hun project inpasbaar moeten maken en de relatie 
tussen het gebouw en zijn omgeving vorm geven. 
Dit project zal het grootste aantal dagelijkse 
bezoekers aantrekken van alle Izegemse stedelijke 
sites. De bezoekersstromen die hierdoor zullen 
ontstaan, moeten een meerwaarde bieden voor de 
site en haar omgeving en geen overlast berokkenen. 
Ten slotte verwachten we van het ontwerpteam dat 
het expertise betrekt omtrent akoestiek, duurzaam 
en energiezuinig bouwen en de klimatisering van 
archiefruimte met delicate stukken. De stad wenst 
een BEN-gebouw te realiseren. 
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OO3801 Izegem - Vrijetijdscentrum
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OO3801 Izegem - Vrijetijdscentrum
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OO3802 Sint-Niklaas - Grote Markt
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OO3802

De Grote Markt is van oudsher de centrale (markt)
plaats en het visitekaartje van Sint-Niklaas. In 2005 
werd de Grote Markt volledig vernieuwd, met de 
aanleg van een ondergrondse open parkeerstraat 
en de inrichting van het plein als ontmoetings-, 
evenementen- en belevingsruimte in het hart van de 
stad. Zo wordt de Grote Markt jaarlijks een unieke 
opstijgplek voor ballonnen tijdens de Vredefeesten. 
Er is ook de wekelijkse marktdag. 
Toch is de belevingswaarde verre van optimaal. De 
verschillende verkeersmodi (voetganger, fiets, bus 
en personenwagen)  hebben langs de randen van 
de Grote Markt elk hun eigen ruimte. Dit maakt dat 
de verkeersinfrastructuur overheerst, wat resulteert 
in een grote verharde oppervlakte met weinig 
belevingswaarde. 
In 2014 werd in het masterplan publieke ruimte 
een visie op het publiek domein van de kernstad 
(‘Marktstad’) uitgewerkt. Hierin wordt gestreefd 
naar een samenhangende, aangename verblijfsplek 
in het stedelijk weefsel door het voorzien van een 
continue vloer. De Grote Markt wordt gezien als 
het centrale hart (als ‘moeder van de pleinen’) en 
uitgebreid tot aan het Onze-Lieve-Vrouwplein en de 
omliggende randen (van gevel tot gevel), zodat het 
plein in een grotere context is verankerd.
In het kader van het wijkcirculatieplan wenst 
de stad het centrum autoluw te maken door de 
(gefaseerde) invoering van een lussensysteem. 
Wijken worden voor gemotoriseerd verkeer 
enkel bereikbaar via een wijkontsluitingslus. Het 
(doorgaand) verkeer wordt hierdoor omgeleid 
naar de rondweg. Voor de zachte modi wordt een 
maximale doorwaadbaarheid voorzien. Samen 
met een integraal fietsbeleid (met onder meer 
grootschalige stallingen in het stadshart) is het 
bewerkstelligen van een modal shift een primaire 
doelstelling.
De visie van het masterplan publieke ruimte en 
de ambitie van het wijkcirculatieplan creëren een 
momentum om de Grote Markt opnieuw de centrale 
verblijfs- en ontmoetingsplaats van de stadskern 
te laten zijn voor gebruikers van alle leeftijden en 
biedt opportuniteiten om ruimtelijke kwaliteit in de 
openbare ruimte te realiseren. De stad moet met 
andere woorden een stad voor mensen worden 
eerder dan een stad voor de wagen.
Deze doelstelling trachten we onder meer te 
realiseren door een ingreep in het stadshart, met 

SINT-NIKLAAS - Grote Markt 
Volledige studieopdracht voor de herinrichting van de Grote Markt van Sint-Niklaas.

OPDRACHTGEVER

Stadsbestuur Sint-Niklaas

PROJECTLEIDER

Els De Deken

LIGGING

Grote Markt, 9100 Sint-Niklaas
Het projectgebied omvat de volledige randzone van de 
Grote Markt, Parkstraat, Onze-Lieve-Vrouwplein, Onze-
Lieve-Vrouwstraat en het binnenplein van de Grote Markt.

BOUWBUDGET

€8.000.000 euro, excl. btw en erelonen
Oppervlakte: 24.000 m² randzone + 16.000 m² binnenplein

HONORARIUM

6%

VERGOEDING

€25.000 (incl. 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: 
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
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OO3802 Sint-Niklaas - Grote Markt

name de herinrichting van de randzone en het 
plein van de Grote Markt. In concreto bestaat de 
opdracht uit:
 · de herinrichting van de bovengrond tussen 

Stationsstraat en Parkstraat met de realisatie van 
een autoluwe zone;

 · de herinrichting van de bovengrond tussen 
Onze-Lieve-Vrouwstraat en Hendrik Heymanplein 
met de realisatie van een autoluwe zone;

 · de heraanleg van het kruispunt van Het Woord 
(met als aandachtspunt de toegankelijkheid van 
het Hendrik Heymanplein);

 · de inrichting van een bijkomende 
(fietstoegankelijke) in- en uitrit voor de parking 
van de Grote Markt aan de noordzijde.

 · het nadenken over de functies op het marktplein en 
de wijze waarop de ontharding en de vergroening 
van het plein kan verwezenlijkt worden.

De verminderde verkeersintensiteit biedt ook 
de mogelijkheid om de verharding rond het 
Onze-Lieve-Vrouwplein terug te dringen en ook daar 
meer kwaliteit in de openbare ruimte te brengen.  
De opdracht heeft dan ook minimaal betrekking 
op het gebied, afgebakend door de randen van 
de Grote Markt, de Parkstraat, de Onze-Lieve-
Vrouwstraat en het Onze-Lieve-Vrouwplein. De 
ruimte voor het stadhuis verdient binnen dit kader, 
en in het vooruitzicht van de realisatie van de 
nieuwe stadswinkel, eveneens een opwaardering.
Met deze opdracht wensen we in te zetten 
op nieuwe uitdagingen zoals ontharding en 
vergroening, waterhuishouding, ontmoeting en 
spel en het verbeteren van de luchtkwaliteit. In 
het kader van een rioleringsproject wordt de 

ondergrond vernieuwd vanaf het stadhuis tot aan 
het Onze-Lieve-Vrouwplein. Tevens moet nagedacht 
worden over circulariteit in het ontwerp. Kan er 
nagedacht worden over het breder programmeren 
van de parking in de toekomst en is er een 
mogelijkheid van hergebruik van materiaal?
Tevens dient binnen de opdracht aandacht te zijn 
voor de implicaties voor het weren van doorgaand 
verkeer langsheen de Grote Markt. Specifieke 
aandacht moet uitgaan naar de plaats van 
openbaar vervoer langsheen de Grote Markt
Aan de opdracht dient een breed participatietraject 
te worden gekoppeld. We denken aan het betrekken 
van primaire stakeholders zoals aanbieders 
van openbaar vervoer, de hulpdiensten en de 
parkeeruitbater op de Grote Markt, en andere 
belangrijke stakeholders zoals de horeca, scholen, 
erfgoeddiensten, de jeugd, de fietsersbond, 
stadsbewoners, winkeliers, bezoekers (waaronder 
toeristen) en gebruikers van het marktplein (zoals 
ballonvaarders).
Via de Open Oproep procedure van de Vlaamse 
Bouwmeester zoekt de stad Sint-Niklaas een 
getalenteerd ontwerpteam voor de herinrichting 
van deze belangrijke publieke ruimte. Om het 
ontwerp goed te integreren in het ruimtelijk weefsel 
moet de ontwerper eveneens uitspraken doen over 
een ruimer studiegebied en de relatie van de Grote 
Markt met zijn omgeving. Voor deze opdracht is 
een multidisciplinair ontwerpteam vereist, met 
capaciteiten op het vlak van stedenbouw, mobiliteit, 
landschap, publieke ruimte, architectuur en 
participatieprocessen.
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OO3802 Sint-Niklaas - Grote Markt
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OO3802 Sint-Niklaas - Grote Markt
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OO3803 Kortrijk - Tentoonstellingssite
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OO3803

KORTRIJK - tentoonstellingssite
Volledige studieopdracht voor het ontwerp van een ‘Kunst- en tentoonstellingssite’ 
in de Groeningeabdij te Kortrijk

OPDRACHTGEVER

Stadsbestuur Kortrijk

PROJECTLEIDERS

Bert Sabbe en Laure Messiaen

LIGGING

Groeningeabdij (Kortrijk 1302), Groeningestraat 40,  
8500 Kortrijk 

BUDGET

 · Bouwkost €4.100.000 incl. scenografie, excl. btw en 
erelonen

 · Projectkost €6.200.000 incl. bouwkost, scenografie, btw, 
erelonen, bijkomende studies, nutsaansluitingen, kosten 
verbonden met verhuizing.

HONORARIUM

 · Ontwerpopdracht: 12,5% van de bouwkost 
 · Opdracht omvat: architectuur, scenografie en inrichting, 

stabiliteit, technische uitrusting (HVAC, sanitair, 
elektriciteit, lift), speciale technieken (klimatisering, 
akoestiek, verlichting, beveiliging,…), erfgoed / 
archeologienota / restauratie, duurzaamheid, EPB-
verslaggeving.

TIMING

 · Selectievergadering: 24.09.2019
 · 1ste briefing 10.10.2019
 · 2de briefing: 07.11.2019
 · Indienen offertes: 10.01.2019 om 12u
 · Presentaties: 23.01.2019

VERGOEDING

€12.500 (excl. btw) per kandidaat, 5 weerhouden kandidaten

SELECTIECRITERIA 

Eventueel 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

De ingediende offertes en ontwerpvoorstellen worden 
getoetst binnen het kader van de opdrachtformulering aan 
de hand van de volgende 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:
1a in een ruim maatschappelijk kader. 
1b meer functioneel toegepast op de eisen van de 

gebruiker
1c in relatie tot het beschermde erfgoed / monument
1d het vermogen om te gaan met de beperking van 

het budget
2. de procesgerichtheid en procesbereidheid 
3. de aanpak van duurzaamheid, de mate waarin de 

gekozen ingrepen bijdragen aan
3a een efficiënt en toekomstgericht gebruik van de 

beschikbare ruimte
3b de beheersing van energie- en andere 

exploitatiekosten
4. de samenstelling en deskundigheid van het 

ontwerpteam en samenwerkingsvormen met externen
5. de raming van de bouw- en projectkost en de 

kostenbeheersing ervan
6. de realisatietermijn

Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt 
vastgesteld: 5 / 3 / 2 / 2 / 2 / 2
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OO3803 Kortrijk - Tentoonstellingssite

Kortrijk is een stad met een rijk verleden van 
creatief ondernemerschap. Innovatie, vormgeving 
en maakindustrie zijn sleutelwaarden voor de 
regio. Dit vertaalde zich onlangs in erkenning als 
‘UNESCO Creative City’. Deze dynamiek is ook 
zichtbaar en voelbaar in de stadsontwikkeling. 
Het historisch centrum wordt nieuw leven 
ingeblazen. De heraanleg van de site Begijnhofpark 
vormt het sluitstuk van deze vernieuwing, 
die eerder resulteerde in de heraanleg van de 
Grote Markt, de verlaging van de Leieboorden, 
de nieuwe Houtmarkt, de aanpak van het 
winkelwandelgebied en de restauratie van het 
Begijnhof, allemaal op wandelafstand van de 
projectsite. De Groeningeabdij in dit park - nu 
streekbezoekerscentrum en belevingscentrum 
Kortrijk 1302 - is toe aan een herbestemming en 
make-over. Aanleiding voor de opdracht is de 
nieuwe strategische richting die bepaald wordt 
voor een eigentijdse kunst- en tentoonstellingssite, 
met een brede invulling van het thema ‘identiteit’ 
als rode draad. 
Op de site van de Groeningeabdij wordt een 
nieuw museum ontwikkeld dat het DNA van 
Kortrijk, creatieve stad aan de Leie, uitstraalt en 
ondersteunt. Het museum is een open huis en 
platform dat beeldende kunst en vormgeving 
verbindt over de grenzen van tijden en culturen 
heen. Als bruisend atelier zal het experimenteren 
en ruimte creëren voor meerstemmigheid, 
inspiratie, reflectie en verdieping. De combinatie 
van aantrekkelijke tijdelijke en permanente 
presentaties met bijkomende functies die 
drempelverlagend werken, zoals een gezellig 

museumcafé met parkterras, workshopruimtes 
en een museumshop, moet ervoor zorgen dat een 
breed publiek zijn weg vindt naar het museum. 
Daarnaast worden de praktische noden en 
gebruikelijke museumfuncties aangepakt zoals 
onthaal, werkplek, berging, vestiaires en sanitair. 
Dit in een gastvrije, inclusieve en kindvriendelijke 
aanpak. Met de Academie naast de deur en samen 
met Kortrijkse (cultuur)organisaties heeft de site 
een enorm potentieel om een leidende rol op te 
nemen in de vernieuwingsdynamiek als centrale 
hub voor beeldende kunsten.  
De Groeningeabdij als beschermd monument 
werd eind vorige eeuw grondig gerenoveerd en 
uitgebreid met een nieuwbouw. De ambitie om 
een museum te zijn dat nieuwe rollen opneemt en 
buiten de lijntjes durft te kleuren, vraagt om de site 
ruimtelijk te herbekijken: situering, doorbreken en 
creëren van ruimtes, inrichting en invulling. We 
zoeken een compacte benadering door een efficiënt 
gebruik van de ruimtes en een logische inplanting 
van de museumfuncties. Hierdoor hopen we de 
beschikbare ruimte maximaal te benutten. Tevens 
zou hierin een oplossing moeten gevonden worden 
voor de nood aan een ruimte voor tentoonstellingen 
(ca. 500 à 800 m²), rekening houdend met de 
standaardnormen voor toegankelijkheid, veiligheid, 
klimatisering enz. 
We willen een totaalaanpak die de ambitie van 
een creatieve regio recht doet, een tijdloos en 
duurzaam ontwerp waarbij architectuur, inrichting, 
scenografie en collectie één organische geheel 
vormen. Respect voor het verleden en een 
toekomstgerichte visie gaan hand in hand. 
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OO3803 Kortrijk - Tentoonstellingssite
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