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OCMW Lommel

Volledige studieopdracht voor de bouw van een woon- en zorgcentrum te Lommel.

Ligging: Hertog Jan-site, Lommel centrum
Budget: Naar VIPA reglementering 
Timing: toewijzing opdracht aan de ontwerpers: juni 2005

toewijzing opdracht aan de uitvoerders: nog niet bekend
einde werken: nog niet bekend

Het OCMW v an Lommelw il een woon-en zorgcentrum v oor ouderen bouwen dat bestaat uit een 
rusthuis met 77 w oongelegenheden, een centrum v oor kortv erblijf met 3 woongelegenheden, 20 
serv iceflats, een dagverzorgingscentrum v oor 15 ouderen en een dienstencentrum (al dan niet 
een sociaal restaurant). Vanuit het woon- en zorgcentrum wordt dienstv erlening aangeboden aan 
de ouderen die in de omgev ing (Lommel centrum) wonen; het dienstencentrum is het kloppend 
hart v an dit dienstv erlenend centrum. De serv iceflats w orden gezien als aanleunw oningen bij het 
rusthuis en zijn vooral bedoeld v oor koppels waarv an één van beide personen zorgbehoevend is 
en die - naast mantelzorg v an de partner - een beroep moet kunnen doen op zorg of interv enties 
v an het dienstencentrum en/of het dagverzorgingscentrum. Het w oon- en zorgcentrum is een 
nieuw centrum, zij het dat het dagverzorgingscentrum en het dienstencentrum reeds bestaan 
(enkel geherlokaliseerd worden) en dat een deel v an de rusthuisplaatsen zullen komen uit een 
bestaand rusthuis (dat laatste zal dus zijn capaciteit v erminderen).
Het w oon- en zorgcentrum zal worden geïntegreerd in de ontw ikkeling van de Hertog Jansite in 
het centrum v an de stad Lommel nl. in projectzone 1 van het BPA “Hertog Jansite” , dat gelegen is 
tussen het nieuw administratief centrum (ontw orpen door Jo Crepain) en projectzone 2, zijnde de 
Urban Villa’s (ontw orpen door Christian Kieckens). Het w oon en zorgcentrum dient zich te 
ontw ikkelen binnen het ruimtelijke opzet en het ambitieniv eau v an het BPA. 
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Sociale Huisvestingsmaatschappij CV Zonninge
Kempen

Volledige studieopdracht voor de bouw van 27 sociale woningen te Berlaar.

Ligging: Smidstraat en Brassoi te Berlaar
Budget: Volgens normen VHM
Timing: toewijzing opdracht aan de ontwerpers: nog niet bekend

toewijzing opdracht aan de uitvoerders: nog niet bekend
einde werken: nog niet bekend

‘Zonnige Kempen’ is een sociale bouwmaatschappij met als ambitie goede en betaalbare 
w oongelegenheden aan te bieden aan mensen die niet in staat zijn dergelijke w oongelegenheden 
te v inden op de priv é-markt. Hierbij staat het aspect ‘duurzaam en energiezuinig bouw en’ al 
geruime tijd v ooraan op de agenda, w at niet alleen een meerw aarde betekent v oor de huurder 
zelf, w ant die krijgt een comfortabele w oning met een lage energierekening, maar ook een 
meerw aarde is voor het ganse milieu, w ant de w oongelegenheden v erbruiken weinig energie en 
stoten minder schadelijke stoffen uit. 
Het project ‘Brassoi’ is een inbreidingsgericht verdichtingsproject, gelegen in het centrum van 
Berlaar. Het gaat om de nieuwbouw - en infrastructuurw erken op 2 los v an mekaar liggende 
percelen grond, telkens deels gelegen in w oonzone en deels in w oonuitbreidingsgebied. Er is 
reeds een gunstig advies van AROHM Ruimtelijke Ordening en van de gemeente Berlaar om dit 
w oonuitbreidingsgebied verder in te v ullen, aangezien het reeds aangesneden w erd in het 
v erleden v oor bebouw ing. 
Op het eerste perceel zijn 21 sociale huurw oongelegenheden gepland, waarbij een sociale mix 
belangrijk is. Een gemengde ty pologie zorgt erv oor dat zowel bejaarden, alleenstaanden, grote en 
kleine gezinnen gehuisv est kunnen worden. Het is de bedoeling om 10 entiteiten in te planten 
langs een w oonstraat. De andere 11 woongelegenheden zijn gesitueerd langs een woonerf. De 
gemeente heeft de suggestie geopperd om op dit woonerf een openbaar speelterrein in te richten. 
Zo kan een kw aliteitsv olle buitenruimte ontstaan met betekenis voor alle buurtbew oners.
Op het tw eede perceel zijn 6 sociale huurwoongelegenheden gepland. Er is ook op dit tw eede 
perceel bebouw ing langsheen een woonerf v oorzien.
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Gemeente Sint-Lievens-Houtem

Volledige studieopdracht voor de herinrichting van het Marktplein van Sint-
Lievens-Houtem en van de verdere ontwikkeling van de directe omgeving ervan.

Ligging: Marktplein Sint-Lievens-Houtem
Budget: 2.500.000 � (excl. btw en erelonenen)
Timing: toewijzing opdracht aan de ontwerpers: najaar 2005

toewijzing opdracht aan de uitvoerders: vanaf 2007
einde werken: nog niet bekend

Sint-Liev ens-Houtem is een buitengebiedgemeente aan de rand van de Vlaamse Ardennen.
Door zijn omvang (2 ha) is het Marktplein één der grootste van Vlaanderen.
De gemeente w il de ontmoetings- en marktfunctie v ersterken. Zij w il tev ens v ia de verbindingen 
met de omgev ing v an op het Marktplein laten aanv oelen w elke potenties op het v lak van 
landschaps- en natuurelementen in de gemeente nog aanw ezig zijn om zo de bezoeker uit te 
nodigen v oor een ontdekking v an het achterland van dit Marktplein.
De ontmoetingsfunctie heeft te maken met het feit dat de meeste handelszaken en diensten rond 
deze open plek gelegen zijn. De wekelijkse markt en de tw eedaagse jaarmarkt krijgen een 
bijzonder karakter in de ruimtelijke omkadering van het unieke langwerpige plein.
Naast deze marktfuncties moet ook de mogelijkheid bestaan andere manifestaties en 
ev enementen te organiseren die het potentieel v an dit gebied beklemtonen. 

De opdracht bestaat dan ook uit een ontw erp v oor de herinrichting v an het Marktplein gebaseerd 
op een globale v isie die uitgaat v an een strategische v erankering v an deze site in de bredere 
landschappelijk en natuurhistorische contex t. 
Het is een uitdaging om v anuit het plattelandskarakter de unieke kwaliteiten v an deze publieke 
ruimte te beklemtonen en aan te scherpen.
Enkele historische monumenten kunnen daarbij dit proces ‘begeleiden’ zoals de beschermde kerk 
en het beschermd stenen kruis in het midden v an het Marktplein. Ook andere historische 
gegev ens, zoals een beek en een drinkpoel v oor dieren, kunnen opnieuw zichtbaar worden 
gemaakt in een hedendaagse setting zodat de historische landschappelijke gelaagdheid haar 
oorspronkelijkheid terug laat ontdekken.
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Hogeschool Antwerpen

Volledige studieopdracht voor de restauratie van het ‘Tempelgebouw’ Campus 
Mutsaard te Antwerpen.

Ligging: Mutsaardstraat 31 te Antwerpen
Budget: 5.000.000 � (excl. btw en erelonenen)
Timing: toewijzing opdracht aan de ontwerpers: 2005

toewijzing opdracht aan de uitvoerders: 2007
einde werken: 2009

Het project Restauratie- en renov atie van het “Tempelgebouw”  is een onderdeelv an het
Masterplan Campus Mutsaard, dat betrekking heeft op de hele site. 
Dit plan zal in de toekomst aanpassingen ondergaan.  De rev alorisatie v an het Tempelgebouw
speelt hierin een cruciale roll. 
Aan de ontw erpers w ordt gevraagd eenv isie te formuleren op de nieuw e rol en de betekenis van 
het tempelgebouw in de toekomst, zow el als gebouw op zich dan als onderdeelv an een
historisch waardev olle site.  Genomen opties inzake ontw erp, restauratie en renov atie bepalen
uitrustingsniv eau, budget, en weerslag op het masterplan.  De terugkoppeling en aanpassingv an 
het masterplan maakt deel uit van de opdracht. 
De opmaak van een technisch dossier (bouw fysische analyse, een inv entaris v an te nemen
bew arende maatregelen, een prioriteitenlijst mbt de te nemen maatregelen ivm de 
v eiligheidsaspecten, realistische kostenraming) maakt deel uit v an de opdracht. 
Gelet op de grootte v an het dossier en de beperkte financiële middelenv an de overheid is een
tijdsas v an 5 jaar aangew ezen m.b.t. de v oorbereidende fase van het dossier.  De bouwkost zal
enerzijds afhankelijk zijn van de v isie op de restauratie- en renov atiew erken en anderzijds op de 
inv ullingv an het gebouw encomplex, zoals bepaald in het voorafgaandelijk op te stellen
Masterplan.
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Stad Antwerpen

Volledige studieopdracht voor de restyling van verschillende culturele centra 
(opmaak masterplan en projectuitvoering per locatie) in Antwerpen.

Ligging: Diverse locaties over heel de s tad te Antwerpen
Budget: nog niet bepaald
Timing: toewijzing opdracht aan de ontwerpers: uiterlijk december 2005

toewijzing opdracht aan de uitvoerders: eerste uitvoering 2006
einde werken: nog niet bekend

Aanv ankelijk (rond 1960) w erd een “cultuurcentrum” opgevat als een receptief centrum waar 
allerhande socio-culturele v erenigingen in een goed uitgeruste neutrale gemeentelijke 
infrastructuur konden v ergaderen, repeteren, tentoonstellingen en lessen organiseren. Vandaar 
ook de nadruk op de gediversifieerde infrastructuur: schouw burgzaal en/of polyvalente zalen, 
v ergaderzalen, leskeuken en een foy er/cafetaria. 
Het nieuw ste decreet (2001) legt aan de cultuurcentra v olgende opdrachten op: ondersteuning 
v an creatie, cultuurspreiding, verhoging van de culturele competentie/participatie, 
gemeenschapsv orming en v erhoging v an (ethnisch) culturele diversiteit.
De huidige infrastructuur v an de 7 centra (Deurne, Wilrijk, Berchem, Luchtbal, Merksem, Sint-
Andries en Berendrecht/Zandvliet Lillo)  is een amalgaam v an gedeeltelijk nieuwbouw en 
v ernieuwbouw. 
De stad Antw erpen heeft de ambitie  een duidelijk herkenbaar netw erk van cultuurcentra uit te 
bouw en, waarbij deze centra als motor fungeren van het socio-culturele lev en in de 
districten/w ijken/buurten en/of in de grootstedelijke contex t. Deze maatschappelijke ambitie dient 
w eerspiegeld te worden in het masterplan v oor de vormgeving van de infrastructuur. 
Het masterplan dient het product te zijn v an een permanente dialoog tussen de driehoek 
gebruikers, bouw heer (bestuur en deskundige ambtenaren),  ontw erper.
In elk centrum moeten de nodige infrastructurele voorw aarden  gecreërd worden om zow el het 
receptiev e als het eigen programmatorische takenpakket optimaal te kunnen uitv oeren.
De opdracht omv at naargelang de specifieke noden van elk centrum een breed palet van 
ingrepen gaande v an ex terne visuele herkenbaarheid, interne reorganisatie, signalisatie, 
opfrissing, aanpassing aan functionele, technische en v eiligheidsnormen, toegankelijkheid in al 
zijn betekenissen, gezelligheid, comfort. 
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Gemeente Brasschaat

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een beeldkwaliteitplan gekoppeld 
aan een BPA voor de officierenwijk te Brasschaat.

Ligging: Langsheen de Bredabaan in Maria-ter-Heide te Brasschaat
Budget: nog niet bekend
Timing: toewijzing opdracht aan de ontwerpers: nog niet bekend

toewijzing opdracht aan de uitvoerders: nog niet bekend
einde werken: nog niet bekend

De officierenw ijk v ormt een afzonderlijk geheel binnen de bebouw de ruimte van Maria-ter-Heide. 
De opbouw en structuur v an deze w ijk vormen een waardev ol geheel. Kenmerkende elementen 
zijn de groene omgeving, de grote percelen en het specifiek stratentracé. Het zijn grote 
landhuisachtige één- en tw eegezinsw oonsten v oor officieren, opgericht in de jaren ’20, met grote 
tuinen. De tuinen zijn inmiddels uitgegroeid tot een parkachtig geheel, met zow el natuurlijke als 
een esthetische waarde. Het officierenpark heeft ontegensprekelijk kwaliteiten en w aarden die het 
behoud v olgens oorspronkelijk opzet verantw oorden.
De gemeente opteert dan ook om voor dit gebied een ruimtelijk uitv oeringsplan te maken om de 
sterke identiteit te w aarborgen. De kenmerkende elementen moeten max imaal behouden w orden. 
Een beperkte v erdichting met het oog op sociale huisvesting is mogelijk.
De gemeente w enst een nieuw e ontw ikkeling in de wijk mogelijk te maken die meer is dan een 
gew oon inv ulproject. Doelstelling is om zeer kw aliteitsv ol project te ontw ikkelen dat zowel de v isie 
bepaalt naar v ormgeving van de gebouw en als inrichting van het openbaar domein.  In het gebied 
is een verdichting mogelijk, deze zal de identiteit v an de wijk moeten versterken.
De opdracht omv at de opmaak van een BPA gekoppeld aan een beeldkw aliteitplan w aarbij 
duidelijke uitspraken gedaan worden over de inrichting van het openbaar domein met zijn 
ty pologieën en de voorziene bebouw ing. Voor de aanleg v an een gescheiden 
afv alw aterinzameling worden voorstellen geformuleerd. Alle percelen zijn gelegen langsheen een 
openbare w eg. Er kan voorzien w orden in bijkomende w ooneenheden:
12 w oningen, v rijstaand of halfopen in een hogere prijsklasse
26 w oningen, halfopen of gekoppeld in een middenklasse
Er w ordt een uitspraak ingewacht over de bestaande woningen en hun mogelijk gebruik.
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Veneco, dienstverlenende vereniging voor ruimtelijke
ordening en economische ontwikkeling

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een bedrijfsverzamelgebouw te 
Lochristi.

Ligging: Ambachtenlaan 2 te Lochris ti
Budget: nog te bepalen
Timing: toewijzing opdracht aan de ontwerpers: eind juni 2005

toewijzing opdracht aan de uitvoerders: nog niet bekend
einde werken: nog niet bekend

Veneco heeft de ambachtelijke zone ‘’Lozen Boer’’ ontw ikkeld en deze zone is reeds uitgegroeid 
tot een dy namisch bedrijventerrein.

Op een perceel v an ca 1 ha, centraal gelegen op het bedrijv enterrein wenst Veneco te investeren 
in de oprichting van een bedrijfsv erzamelgebouw,  om een aantal bedrijfsruimten en 
complementaire kantoorv oorzieningen te kunnen aanbieden.
Van dit project v erwachten wij door inplanting, opdeling en functionaliteit een passend antw oord 
op de specifieke behoeften v an v erzamelgebouwen.
Het project moet de v isie uitstralen die Venecow enst ov er te dragen als projectontw ikkelaar v an 
bedrijv enterreinen en als terreinbeheerder, waarbij een integrale aanpak v an gebouw en 
omgev ing centraal staat.
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Gemeente Bonheiden

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan/beeldkwaliteitplan 
voor het centrum van Bonheiden.

Ligging: centrum Bonheiden
Budget: nog niet bekend
Timing: toewijzing opdracht aan de ontwerpers: 2005

toewijzing opdracht aan de uitvoerders: nog niet bekend
einde werken: nog niet bekend

Bonheiden is een doorstroomgemeente in een buitengebied met een landschappelijk-residentiële 
‘footprin t’. De gemeente w enst v oor haar centrumgebied een globale visie ov er het ruimtelijk-
v isuele streefbeeld en een aanzet v oor een proces tot geïntegreerde kunst.
Door de v erplaatsing van de administratiev e dienstv erlening naar de Noord-Zuid as, w aar reeds 
de cultuur -en sportfaciliteiten gelegen zijn, ontstaat een nieuw centrumgebied. Dit is 
complementair aan de Oost-West as waarlangs kleinschalige economie en doorstroomverkeer 
het zw aartepunt blijv en. Beide assen kruisen het kerkplein en zijn van betekenis voor de 
v erbinding met de functies ‘onderwijs’ en ‘zorgv erlening’.
Met deze opdracht w ordt onder andere een antw oord gezocht op de vraag: w elke 
beeldbepalende impulsen kunnen v anuit het landschappelijke karakter op deze assen ontstaan? 
In dit proces dient rekening gehouden te w orden met de gew enste belev ing, potenties en 
ty pologieën van de priv ate en publieke ruimten en v an enkele specifieke projectgebieden.
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Gemeente Vorselaar

Volledige studieopdracht voor de dorpskernhernieuwing van Vorselaar.

Ligging: Centrum Vorselaar (Kerkstraat)
Budget: nog niet bekend
Timing: toewijzing opdracht aan de ontwerpers: nog niet bekend

toewijzing opdracht aan de uitvoerders: nog niet bekend
einde werken: nog niet bekend

Omw ille van de leefbaarheid in de kern v an Vorselaar, neemt de gemeente het initiatief tot 
opstarten v an het project ‘dorpskernhernieuwing Vorselaar’.  Het project zal zich situeren in het 
centrum v an Vorselaar, ter hoogte van de Kerkstraat en zijn directe omgev ing. De Kerkstraat kan 
als slagader gezien w orden v an het centrum v an Vorselaar, ze vormt de link tussen Vorselaar
noord en zuid.  Deze slagader mag zeker niet gezien w orden als een hoofdv erbindingsas v oor 
gemotoriseerd v erkeer, maar moet eerder een centrumfunctie krijgen.  De inrichting van de 
Kerkstraat en zijn omgeving moet de identiteit v an Vorselaar weergev en, ‘een groene rustige 
gemeente’.  Uiteraard dient ook de Markt mee opgenomen te worden in deze centrumfunctie, de 
Kerkstraat moet als het w are gezien w orden als een verlengstuk v an de Markt.
Om bov enstaande te bekomen zijn diverse aandachtspunten van belang.  Wat de v erkeersfunctie 
betreft dient gestreefd te w orden naar een v erkeersarme as.  De Kerkstraat moet een 
centrumfunctie krijgen met trager v erkeer en w inkelw andelactiv iteiten, kortom een veilige 
omgev ing voor voetgangers. Hierbij moet eveneens gedacht worden aan v oldoende plaats voor 
rust, mogelijke oplossingen hierv oor zijn zitbanken, terrassen, e.a.  Parkeermogelijkheden zullen 
dus elders moeten gezocht worden, in de nabijheid van het centrum.  Om deze visie te realiseren 
zullen de nodige infrastructuuraanpassingen moeten gebeuren.
Om de identiteit v an het Vorselaarse te bew aren dient de nodige aandacht gelegd te w orden op 
het behouden en v ersterken van ty perende elementen in en rond de Kerkstraat.  Het is dan ook 
nodig om voor de omringende bebouw ing uitspraken te doen over de toe te laten ty pologie, 
hierv oor dient een stedenbouw kundige v erordening opgesteld te worden.  Enerzijds kunnen hierin 
beperkingen opgenomen w orden w at de bouw hoogte en het aantal bouw lagen betreft, anderzijds 
kunnen v erplichtingen opgenomen w orden zoals het voorzien v an parkeerplaatsen bij de 
oprichting v an meergezinsw oningen.





���

O p e n O p r o e p  8 J A N U A R I   2 0 0 5

Stad Antwerpen

Volledige studieopdracht voor het ontwerp van ‘Red Star Line Memoriaal’, met 
inbegrip van de verdere inrichting van de gebouwen en de omgeving.

Ligging: Rijnkaai 14 en Montev ideostraat te Antwerpen
Budget: 5.000.000 � (incl. btw en erelonenen)
Timing: toewijzing opdracht aan de ontwerpers: uiterlijk december 2005

toewijzing opdracht aan de uitvoerders: voorjaar 2006
einde werken: nog niet bekend

Tussen 1873 en 1934 verscheepte de rederij Red Star Line circa 3 miljoen mensen v an Europese 
en Joodse afkomst v an Antw erpen naar de Nieuw e Wereld.
De lokalen w aar de immigranten de laatste gezondheidstesten ondergingen, ontsmet en 
gecontroleerd w erden en uiteindelijk ook geregistreerd, zijn gelegen aan de Rijnkaai op het 
Eilandje aan de Schelde. Deze drie gebouw en (w aarvan 2 beschermde monumenten) stonden 
lange tijd leeg. De aankoop door de Stad Antw erpen kadert in het stadsontw ikkelingsplan om het 
eilandje om te vormen tot een aantrekkelijk gebied v oor w onen en werken.
De site ligt op een steenw orp van het Museum aan de Stroom, dat de collecties van het 
Volkskundemuseum, het Vleeshuis en het Nationaal  Scheepvaartmuseum onderdak zal bieden. 
Het w ordt de plaats bij uitstek om het rijke Antw erps sociale, culturele, maritieme, economische 
en internationaal v erleden te ontdekken en te onderzoeken.
Het is de bedoeling de magazijnen van de Red Star Line te integreren in dit nieuw e museum. 
Met als uitgangspunt de gemeenschappelijke geschiedenis en de verbondenheid tussen beide 
gebouw en, is er een samenwerkingsv erband ontw ikkeld tussen het Ellis Island Museum en The 
American Family Immigration History Center en het Museum aan de Stroom / Red Star Line
memorial. 
De doelstelling is om met respect v oor de historische en monumentale waarde van de gebouw en 
het specifieke karakter van tenminste 2 van de 3 gebouwen te onderstrepen; via de restauratie en 
architectuur duidelijk te maken dat het een memoriaal betreft en de nodige instrumenten aan te 
brengen zow el v oor het onthaal v an (internationale) bezoekers als voor ruimtes bestemd voor 
specifieke doeleinden zoals catering, museum en tentoonstellingen, (souvenir)shops en/of 
v erdeling v an informatie ov er migratie.
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Gemeente Zedelgem

Volledige studieopdracht voor het ontwikkelen van een visie op de verdere 
invulling en ruimtelijke ontwikkeling van de wijk “De Schattingbeek” te Zedelgem. 

Ligging: Centrum Zedelgem
Budget: nog te bepalen
Timing: toewijzing opdracht aan de ontwerpers: juni 2005

toewijzing opdracht aan de uitvoerders: oktober 2007
realisatie deelprojecten: vanaf begin 2006

De w ijk Schattingbeek bestaat uit de wijken De Linde, De Groene Meersen en de tussenliggende 
zone langs de Groenestraat. Ze w ordt omringd door een goed uitgerust dorpscentrum in het 
noorden en een landbouwgebied in het zuiden. 
Vooral de w ijken De Linde en De Schattingbeek kenden begin de jaren zev entig een ex plosiev e 
groei: honderden sociale w oningen w erden ineens gerealiseerd. Het resultaat op vandaag is, 
zow el op ruimtelijk als demografisch vlak een sterke homogeniteit. De zone rond de Groenstraat, 
die de inv alsw eg is naar het centrum, kende een meer gespreide en gediv ersifieerde realisatie.
Van de ontw erper wordt de opmaak v erwacht van een stedenbouwkundig masterplan dat een 
positiev e impuls geeft aan de v erdere ontw ikkeling van de w ijk; v anuit een duidelijke v isie zow el 
op ruimtelijk als maatschappelijk vlak, en de gemeente en huisv estingsmaatschappijen een kader 
geeft w aarbinnen ze in de komende tientallen jaren deelprojecten kunnen realiseren.
Een v ieral thema’s dienen minstens aan bod te komen:
•De nog onbebouw de zones inv ullen op een manier die een meerwaarde betekent voor de 
ruimere omgeving, met aandacht v oor ruimtelijke kwaliteit en het ondersteunen van de sociale en 
w oonfunctie.
•Het herstructureren v an de wijk en wegw erken van eentonigheid en desoriëntatie, onder meer 
door infrastructurele ingrepen, aanleg v an het openbaar domein, aanplantingen. 
•Het stapsgew ijs vernieuw en v an het straatbeeld en de renov atie van de v erouderde bebouw ing.
•De landschappelijke integratie v an de w ijk naar het omliggende landbouw gebied toe.
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Stad Antwerpen

Volledige studieopdracht voor de herinrichting van de Scheldekaaien te 
Antwerpen.

Ligging: Scheldekaaien rechteroever van petroleum Zuid tot Royerssluis
Budget: nog niet bekend
Timing: toewijzing opdracht aan de ontwerpers: nog niet bekend

toewijzing opdracht aan de uitvoerders: nog niet bekend
einde werken: nog niet bekend

De Antw erpse Scheldekaaien op rechteroev er zijn een langgerekt gebied van ongeveer 6 km 
lengte en 80m breedte, gaande van Petroleum Zuid tot aan de Roy erssluis. In het gebied stellen 
zich vandaag drie problemen:
- De Scheldekaaienv ormen vandaag een functionele en ruimtelijke barrière tussen Stad en 
Stroom. Ze w orden gebruikt als restruimte, kennen een slechte ruimtelijke uitstraling en worden 
v an de stad gescheiden door een betonnen waterkeringsmuur met slechts een beperkt aantal 
doorgangen.  In de eerste plaats dienen de Scheldekaaien dus heringericht te w orden tot  een 
kw alitatiev e publieke ruimte die de band tussen de stad en de stroom herstelt.
-Een specifieke ontw erpuitdaging is de gewenste integratie v an een waterkering in de publieke 
ruimte v an de Scheldekaaien. De huidige waterkeringsmuur beschermt Antw erpen onvoldoende: 
bij uitzonderlijke omstandigheden bestaat er een reëel gev aar v oor de overstroming v an de stad. 
Een aanpassing v an de waterkering is dus nodig om de stad te beschermen tegen w aterstanden 
tot meer dan 2m bov en de ‘Blauwe steen’ op maaiv eldniveau.
-De huidige kaaimuren op de rechteroev er zijn instabiel. Er bestaat op sommige plekken gevaar 
op v erzakkingen. Deze kaaimuren moeten dus dringend gestabiliseerd worden.
De stad Antw erpen en het Vlaamse gew est bundelen de krachten v oor de volledige inrichting v an 
de Antw erpse Scheldekaaien, met inbegrip van de heraanleg van het publiek domein van de 
Scheldekaaien, de aanpassing v an de waterkering én de stabilisatie v an de kaaimuur.
Voor de stad is de doelstelling om de band tussen de stad en de Schelde op een hedendaagse 
manier te herstellen. Bij de herinrichting van de Schelde-oev ers dient de waterkering als een 
functioneel en esthetisch element geïntegreerd te w orden in de publieke ruimte. Voor het Vlaams 
Gew est is de doelstelling de v eiligheid v an de burger en de bescherming van de stad tegen 
ov erstromingen.





���

O p e n O p r o e p  8 J A N U A R I   2 0 0 5

KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde 
van Antwerpen)

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een deelmasterplan bij de 
uitbreiding van de zoo van Antwerpen met een terrein gelegen aansluitend aan de 
Zoo langsheen de Ommeganckstraat en een terrein tegenover de Zoo en gelegen 
in de Ploegstraat.

Ligging: Koningin Astridplein te Antwerpen
Budget: nog niet bekend
Timing: toewijzing opdracht aan de ontwerpers: nog niet bekend

toewijzing opdracht aan de uitvoerders: nog niet bekend
einde werken: nog niet bekend

De zoo v an Antw erpen is de belangrijkste toeristische troef v an de stad en ligt in het centrum van 
Antw erpen vlakbij het Centraal Station. Gedurende het meer dan 160-jarig bestaan van de KMDA 
onderging de dierentuin grondige veranderingen. De tuin breidde uit en steeds meer 
dierenv erblijven werden opgericht.
Door de nieuw e dierentuinw etgev ing dringt de verruiming v an een aantal dierenperken zich op. 
De onderbroken huizenrij langsheen de Ommeganckstraat (een deel werd vroeger reeds 
afgebroken en in gebruik genomen door de Zoo) dient zich hierv oor aan, samen met een terrein 
aan de ov erkant v an de Zoo in de Ploegstraat. Deze huizen en terreinen w erden door de Zoo 
aangekocht.
De opdracht bestaat uit het opmaken v an een deelmasterplan voor deze zones en het uitw erken 
v an een eerste deelproject dat hier dient gerealiseerd.  Dit deelproject moet kaderen binnen een 
totale v isie op de ontw ikkeling van de Zoo algemeen en op de ontw ikkeling specifiek voor deze 
uitbreidingen. Het programma bestaat uit een nieuw administratief gebouw v oor alle zoo-
medew erkers en de nodige parkeergarage hierv oor.
De te ontw ikkelen visie v oor deze uitbreiding en de realisatie van het eerste deelproject moet een 
antw oord bieden enerzijds op een stedenbouw kundig v erantw oorde manier een gezicht te 
v ormen naar de straat en toch de Zoo als oase v an rust en groen af te schermen van de drukke 
stedelijkheid. Anderzijds moet verantw oord met de terreinsuitbreiding omgegaan worden in de zin 
dat zo w einig mogelijk ruimte opgeofferd w ordt v oor functies die uitbreiding v an de dierenperken 
en de tuin in de w eg staan. 
De dierentuin beoogt met dit project een doordacht, kw alitatief, duurzaam en innov atief project te 
realiseren dat zich volledig zal integreren in de ontw ikkeling v an de omgev ing.     
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