La mission du Bouwmeester maître architecte et de son équipe est de VEILLER à la
qualité SPATIALE des projets en matière de développement URBAIN à BRUXELLES
dans une position INDEPENDANTE

De missie van de bouwmeester en zijn team bestaat uit KWALITEITSBEWAKING op
RUIMTELIJK vlak inzake STEDELIJKE ontwikkeling in BRUSSEL vanuit een
ONAFHANKELIJKE positie

VEILLER

= Initier, stimuler, contrôler, plaider, convaincre, être catalyseur, sensibiliser.

BEWAKING

SPATIAL

= Architecture, urbanisme, infrastructures, espace public, paysage.

RUIMTELIJK

= Initiëren, stimuleren, controleren, pleiten, overtuigen, katalyseren,
sensibiliseren
= Architectuur, stedenbouw, infrastructuur, publieke ruimte, landschap.

URBAIN

= Intégration dans le tissu urbain, fonctionnalité, interactions sociales,
durabilité, etc.

STEDELIJK

= Integratie in het stedelijk weefsel, functionaliteit, sociale interactie,
duurzaamheid, etc.

BRUXELLES

= Projets sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale, tant pour des
maîtres d’ouvrages publics que privés.

BRUSSEL

= Projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel voor publieke als
private opdrachtgevers

INDEPENDANCE = Neutre, ne fait pas partie des services de la Région.
Répond directement au gouvernement

ONAFHANKELIJK = Neutraal, maakt geen deel uit van de regionale administratie. Legt direct
rekenschap af aan de regering.
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PROJECTKWALITEIT

OFFRES
processus

OFFERTE
S
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- Mission
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CADRE
- Avis de marché
- Cahier spécial des charges
- Budget
- Timing
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ZINNEKE

AMBITIONS

AMBITIES

- Une collaboration intense avec Zinneke, Rotor et d’autres
partenaires lors de l’élaboration du projet. Zinneke (…)

- Een intense ontwerpsamenwerking met Zinneke, Rotor en
andere partners van het bouw- en renovatieproces. (…)

- L’intégration de matériaux de réemploi, tant dans la
conception du projet que lors de la réalisation concrète (…)

ZINNEKE

- De integratie van herbruikmaterialen zowel op het vlak van
conceptie of design, op concreet niveau (…)
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IBGE – BOERENBXLPAYSANS

BIM – BOERENBXLPAYSANS

Budget travaux: 1.555.000 euros HTVA.
Honoraires: 15% de l’estimation des travaux.
Défraiement des offres: 3.000 euros.

Budget werken: 1.555.000 euro, excl. BTW.
Ereloon: 15% van de raming van de werken.
Vergoeding voor de offerte: 3.000 euro.

EXIGENCES MINIMALES
3 RÉFÉRENCES

MINIMUM VEREISTEN
3 REFERENTIES

- 2 références de l’architecte

- 2 referenties van de architect

- 1 référence réceptionnée provisoirement au cours de 3
dernières années

- 1 referentie voorlopig opgeleverd in de loop van de laatste 3
jaar

- 1 rénovation

- 1 renovatie

SAU – MAISON DES MÉDIAS

MSI – MEDIAHUIS

Budget travaux: 16.500.000 euros HTVA.
Honoraires: 11,8% de l’estimation des travaux.
Défraiement des offres: 10.000 euros.

Budget werken: 16.500.000 euro, excl. BTW.
Ereloon: 11,8% van de raming van de werken.
Vergoeding voor de offerte: 10.000 euro.

EXIGENCES MINIMALES
3 RÉFÉRENCES

MINIMUM VEREISTEN
3 REFERENTIES

- Références de l’architecte

MAISON MEDIA HUIS

- Referenties van de architect

- Exécutées au cours de 5 dernières années

- Uitgevoerd in de loop van de laatste 5 jaar

- Min. 1 d’un montant de 7.000.000€ réceptionnée
provisoirement

- Min. 1 voor een bedrag van 7.000.000 euro dat voorlopig
opgeleverd is

- Min. 1 projet audiovisuel, culturel ou apparenté

- Min. 1 audiovisueel, cultureel of gelijkaardig progject
(theaterzaal, bioscoop, auditorium, tentoonstellingszaal,
bibliotheek…)

DELTA TOWER

DELTA TOWER

Surface projet: Environ 50.000m²

Project oppervlakte: Ongeveer 50.000m²

EXIGENCES MINIMALES
3 À 5 RÉFÉRENCES

MINIMUM VEREISTEN
3 TOT 5 REFERENTIES

- une référence au minimum d’un projet mixte de 15.000m²,
réceptionné provisoirement, dans un contexte urbain

DELTA TOWER

- minimaal één referentie van een voorlopig opgeleverd
project met gemengd karakter van 15.000 m² in een
stedelijk context
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PRIVÉ

HOTEL LE PALACE

HOTEL LE PALACE

Surface projet: Environ 6.000m²

Project oppervlakte: Ongeveer 6.000m²

EXIGENCES MINIMALES
ÉQUIPE

MINIMUM VEREISTEN
TEAM

-

Architecture
Stabilité
Techniques Spéciales
PEB
Acoustique
CSS

DELTA TOWER
-

Architectuur
Stabiliteit
Bijzondere Technieken
EPB
Akoestiek
Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
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SLRB MONTAGNE AUX ANGES

BGHM ENGELENBERG

CAPACITÉS

CAPACITEITEN

- à concevoir un projet de logements collectifs de qualité
avec une attention particulière à la qualité spatiale des
espaces, la fonctionnalité et la durabilité.

- een project te ontwerpen voor kwaliteitsvolle collectieve
woningen met bijzondere aandacht voor de ruimtelijke
kwaliteit van de ruimten, de functionaliteit en de
duurzaamheid;

- à mener une réflexion à l’échelle d’un quartier et à
concevoir un projet dans un contexte urbain dense par une
attention particulière portée à l’implantation, la typologie et
les gabarits des édifices.
- à concevoir un bâtiment favorisant la mise en relation de
ses usagers et à concevoir un habitat communautaire

MONTAGNE AUX ANGES
ENGELENBERG

- op de schaal van een wijk na te denken en een project
ontwerpen in een dichtbevolkte stedelijke context door
bijzondere aandacht te besteden aan de invoeging, de
typologie en de bouwhoogte van de bouwwerken;
- een gebouw te ontwerpen dat ervoor zorgt dat bewoners
met elkaar in contact komen en in staat zijn een
gemeenschapswoning te ontwerpen.

SAU CITROËN

MSI CITROËN

CAPACITÉS

CAPACITEITEN

- à restaurer, mettre en valeur et reconvertir un bâtiment
patrimonial

- het patrimonium naar waarde schatten en het gebruiken in
een reconversie

- à ouvrir un bâtiment sur son contexte, à créer des liens avec
son environnement.
- à articuler les fonctions des espaces bâtis et non-bâtis.
- à concevoir un projet constituant un outil souple pour ses
utilisateurs.

CITROËN CULTURAL CENTRE

- een gebouw openen naar zijn context, verbindingen maken
met zijn omgeving
- een emblematische identiteit toekennen aan de bebouwde
en onbebouwde ruimtes
- een aanpasbaar cultureel project ontwerpen dat een soepel
instrument vormt voor zijn breed publiek
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AR:
IG stab:
IG TS:
PEB:

v

CONCLUSION

PRIVÉ

PRIVÉ

PUBLIEK

RÉFÉRENCES
(EXIGENCES
MINIMALES)

PERTINENCE
CAPACITÉ 1

PERTINENCE
CAPACITÉ 2

PERTINENCE
CAPACITÉ 3

NOTE EQUIPE

NOTE MISSION

TEAM
(MINIMALE
VEREISTEN)

REF 1

- context niet vergelijkbaar:
landschappelijke inplanting
+ publieke functies worden

+ doorzon
+ eigen buitenruimte
+ fietsenstalling

+ heldere planopbouw
+ kwalitatieve relatie met
achterliggend groen

REF 2

+ relatie tot het landschap
+ relatie tot bestaand
erfgoed

'+ leefruimtes mrt 3voudige oriëntatie
+ terras per woning

+ functies vormen
paviljoenen
+ overdekte ruimte

+ gelijkaardige context:
harde grens (water), grote
verkeersassen, gebied in

+ doorzonappartementen
+ elk met eigen
buitenruimte

- weinig binnenzichten om
kwaliteit te beoordelen
- relatie met plein?

+ goed begrip van de
context en de
doelstellingen en inzet van
de opdracht
+ onderbouwen vanuit
eigen visie en sommige
vanuit eigen ervaring
+ flexibiliteit,
omkeerbaarheid van de
activiteiten, gedeelde

AR:
IG stab:
IG TS:
PEB:

REF 3

' Theater/media-techniek
+ verloop samenwerking
+ elk teamlid heeft ervaring
met gelijkaardige
programma's
+ rol en ervaring van elk
teamlid wordt toegelicht
+ methodologie specifiek
toegepast op
meerwaarden voor

v

CONCLUSIE

REFERENTIES
(MINIMALE
VEREISTEN)

RELEVANTIE
CAPACITEIT 1

RELEVANTIE
CAPACITEIT 2

RELEVANTIE
CAPACITEIT 3

TEAM NOTA

NOTA
OPDRACHT

REF 1

+ relatie publiek domein
+ activering gelijkvloers
+ verbinding tussen eerder

- geen oriëntatie op de
plannen?
- gelijkvloers: niet

+ gelijkaardig programma
+ akoestiek
+ circulatieruimte

REF 2

+ publieke functies die de
gevels animeren
+ context

- geen plannen van de
woningen
- geen visueel materiaal

+ meerdere gebruikers en
functies
+ verticale verbindingen via

- motivatie blijft summier
- weinig link met de
specifieke doelstellingen
en ambities voor dit project
- blijft beperkt tot
procesbeheer.

REF 3

+ spreken over een
gebouw dat in dialoog
treedt met omgeving, maar

+ appartements
traversants
- leefruimtes slechts 1

+ circulatieruimtes
opgeladen
+ buitenruimten

+ de rol van elk van de
partners is duidelijk
uitgelegd
+ ze beschikken over de
gevraagde competenties. +
methodologie: veel overleg
en discipline
overschrijdende attitude.
- samenwerkingsverband is
duidelijk.
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N°

PRIVÉ

ANALYSE BMA

PUBLIEK
N°

PRIVÉ
ANALYSE BMA

1

goed begrip van de context en de doelstellingen en inzet
van de opdracht

1

goed begrip van de context en de doelstellingen en inzet
van de opdracht

2

elk teamlid heeft ervaring met gelijkaardige programma's

2

elk teamlid heeft ervaring met gelijkaardige programma's

3

methodologie specifiek toegepast op meerwaarden voor
deze opdracht

3

methodologie specifiek toegepast op meerwaarden voor
deze opdracht

4

kwalitatieve relatie met achterliggend groen

4

kwalitatieve relatie met achterliggend groen

5

context niet vergelijkbaar: landschappelijke inplanting

5

context niet vergelijkbaar: landschappelijke inplanting

6

onderbouwen vanuit eigen visie en sommige vanuit eigen
ervaring

6

onderbouwen vanuit eigen visie en sommige vanuit eigen
ervaring

7

gelijkaardige context: harde grens (water), grote
verkeersassen, gebied in

7

gelijkaardige context: harde grens (water), grote
verkeersassen, gebied in

8

rol en ervaring van elk teamlid wordt toegelicht

8

rol en ervaring van elk teamlid wordt toegelicht

9

context niet vergelijkbaar: landschappelijke inplanting

9

context niet vergelijkbaar: landschappelijke inplanting

10

weinig binnenzichten om kwaliteit te beoordelen

10

weinig binnenzichten om kwaliteit te beoordelen

11

flexibiliteit, omkeerbaarheid van de activiteiten, gedeelde

11

flexibiliteit, omkeerbaarheid van de activiteiten, gedeelde

GEBRUIKER

UTILISATEUR

BOUWMEESTER

MAITRE D’OUVRAGE

MAITRE D’OUVRAGE
DELEGUE

BOUWMEESTER

BOUWHEER

AFGEVAARDIGD
BOUWHEER
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PRIVÉ
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PUBLIEK
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PRIVÉ
ANALYSE BMA

N°
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1

goed begrip van de context en de doelstellingen en inzet
van de opdracht

1
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van de opdracht
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elk teamlid heeft ervaring met gelijkaardige programma's
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elk teamlid heeft ervaring met gelijkaardige programma's

2

elk teamlid heeft ervaring met gelijkaardige programma's
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elk teamlid heeft ervaring met gelijkaardige programma's

3

methodologie specifiek toegepast op meerwaarden voor
deze opdracht

3

methodologie specifiek toegepast op meerwaarden voor
deze opdracht
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methodologie specifiek toegepast op meerwaarden voor
deze opdracht
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methodologie specifiek toegepast op meerwaarden voor
deze opdracht
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kwalitatieve relatie met achterliggend groen
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kwalitatieve relatie met achterliggend groen
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kwalitatieve relatie met achterliggend groen
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kwalitatieve relatie met achterliggend groen

5

context niet vergelijkbaar: landschappelijke inplanting

5

context niet vergelijkbaar: landschappelijke inplanting
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context niet vergelijkbaar: landschappelijke inplanting

5

context niet vergelijkbaar: landschappelijke inplanting

6

onderbouwen vanuit eigen visie en sommige vanuit eigen
ervaring

6

onderbouwen vanuit eigen visie en sommige vanuit eigen
ervaring

6

onderbouwen vanuit eigen visie en sommige vanuit eigen
ervaring

6

onderbouwen vanuit eigen visie en sommige vanuit eigen
ervaring

7

gelijkaardige context: harde grens (water), grote
verkeersassen, gebied in

7

gelijkaardige context: harde grens (water), grote
verkeersassen, gebied in

7

gelijkaardige context: harde grens (water), grote
verkeersassen, gebied in

7

gelijkaardige context: harde grens (water), grote
verkeersassen, gebied in

8

rol en ervaring van elk teamlid wordt toegelicht

8

rol en ervaring van elk teamlid wordt toegelicht

8

rol en ervaring van elk teamlid wordt toegelicht

8

rol en ervaring van elk teamlid wordt toegelicht

9

context niet vergelijkbaar: landschappelijke inplanting

9

context niet vergelijkbaar: landschappelijke inplanting

9

context niet vergelijkbaar: landschappelijke inplanting

9

context niet vergelijkbaar: landschappelijke inplanting

10

weinig binnenzichten om kwaliteit te beoordelen

10

weinig binnenzichten om kwaliteit te beoordelen

10

weinig binnenzichten om kwaliteit te beoordelen

10

weinig binnenzichten om kwaliteit te beoordelen

11

flexibiliteit, omkeerbaarheid van de activiteiten, gedeelde

11

flexibiliteit, omkeerbaarheid van de activiteiten, gedeelde

11

flexibiliteit, omkeerbaarheid van de activiteiten, gedeelde

11

flexibiliteit, omkeerbaarheid van de activiteiten, gedeelde

MARCHÉ PUBLIC

N°

PRIVÉ

ANALYSE
N° ANALYSE
BMA
MO

PUBLIEK
N°

PRIVÉ
N° ANALYSE
BH
ANALYSE
BMA

1

goed begrip
de context
begrip van
en de
dedoelstellingen
context en de en
doelstellingen
inzet
en inzet
1 vangoed
van de opdracht
van de opdracht

1

begrip van
dedoelstellingen
context en de en
doelstellingen
en inzet
goed begrip
de context
en de
inzet
1 vangoed
van de opdracht
van de opdracht

2

elk teamlid
elkervaring
teamlid met
heeftgelijkaardige
ervaring metprogramma's
gelijkaardige programma's
2 heeft

2

elkervaring
teamlid met
heeftgelijkaardige
ervaring metprogramma's
gelijkaardige programma's
elk teamlid
2 heeft

3

methodologie
methodologie
toegepast
specifiek
op meerwaarden
toegepast op voor
meerwaarden voor
3 specifiek
deze opdracht deze opdracht

3

methodologie
specifiek
toegepast op voor
meerwaarden voor
methodologie
toegepast
op meerwaarden
3 specifiek
deze opdracht deze opdracht

4

kwalitatieve
kwalitatieve
met achterliggend
relatie metgroen
achterliggend groen
4 relatie

4

kwalitatieve
relatie metgroen
achterliggend groen
kwalitatieve
met achterliggend
4 relatie

5

context 5
niet vergelijkbaar:
context nietlandschappelijke
vergelijkbaar: landschappelijke
inplanting
inplanting

5

context nietlandschappelijke
vergelijkbaar: landschappelijke
inplanting
context 5
niet vergelijkbaar:
inplanting

6

onderbouwen
onderbouwen
eigen visie
vanuit
en sommige
eigen visie
vanuit
en sommige
eigen vanuit eigen
6 vanuit
ervaring
ervaring

6

onderbouwen
vanuit
eigen visie
en sommige
onderbouwen
eigen visie
en sommige
vanuit
eigen vanuit eigen
6 vanuit
ervaring
ervaring

7

gelijkaardige
gelijkaardige
harde context:
grens (water),
harde grote
grens (water), grote
7 context:
verkeersassen, verkeersassen,
gebied in
gebied in

7

gelijkaardige
harde grote
grens (water), grote
gelijkaardige
harde context:
grens (water),
7 context:
gebied in
verkeersassen, verkeersassen,
gebied in

8

rol en ervaring
vanen
elkervaring
teamlidvan
wordt
elk toegelicht
teamlid wordt toegelicht
8 rol

8

elk toegelicht
teamlid wordt toegelicht
rol en ervaring
vanen
elkervaring
teamlidvan
wordt
8 rol

9

context 9
niet vergelijkbaar:
context nietlandschappelijke
vergelijkbaar: landschappelijke
inplanting
inplanting

9

context nietlandschappelijke
vergelijkbaar: landschappelijke
inplanting
context 9
niet vergelijkbaar:
inplanting

10

weinig 10
binnenzichten
weinig om
binnenzichten
kwaliteit teom
beoordelen
kwaliteit te beoordelen

10

weinig om
binnenzichten
kwaliteit te beoordelen
weinig 10
binnenzichten
kwaliteit teom
beoordelen

11

flexibiliteit,
flexibiliteit, omkeerbaarheid
van de activiteiten,
van de
gedeelde
activiteiten, gedeelde
11 omkeerbaarheid

11

flexibiliteit, omkeerbaarheid
van de
activiteiten, gedeelde
flexibiliteit,
van de activiteiten,
gedeelde
11 omkeerbaarheid

MARCHÉ PUBLIC

N°

PRIVÉ

ANALYSE
N° ANALYSE
BMA
MO

PUBLIEK
N°

SELECTION

N°

PRIVÉ
N° ANALYSE
BH
ANALYSE
BMA

N°

SELECTIE

1

goed begrip
de context
begrip van
en de
dedoelstellingen
context en de en
doelstellingen
inzet
en inzet
1 vangoed
van de opdracht
van de opdracht

1

goed begrip van de context en de doelstellingen en inzet
van de opdracht

1

begrip van
dedoelstellingen
context en de en
doelstellingen
en inzet
goed begrip
de context
en de
inzet
1 vangoed
van de opdracht
van de opdracht

1

goed begrip van de context en de doelstellingen en inzet
van de opdracht

2

elk teamlid
elkervaring
teamlid met
heeftgelijkaardige
ervaring metprogramma's
gelijkaardige programma's
2 heeft

2

elk teamlid heeft ervaring met gelijkaardige programma's

2

elkervaring
teamlid met
heeftgelijkaardige
ervaring metprogramma's
gelijkaardige programma's
elk teamlid
2 heeft

2

elk teamlid heeft ervaring met gelijkaardige programma's

3

methodologie
methodologie
toegepast
specifiek
op meerwaarden
toegepast op voor
meerwaarden voor
3 specifiek
deze opdracht deze opdracht

3

methodologie specifiek toegepast op meerwaarden voor
deze opdracht

3

methodologie
specifiek
toegepast op voor
meerwaarden voor
methodologie
toegepast
op meerwaarden
3 specifiek
deze opdracht deze opdracht

3

methodologie specifiek toegepast op meerwaarden voor
deze opdracht

4

kwalitatieve
kwalitatieve
met achterliggend
relatie metgroen
achterliggend groen
4 relatie

4

kwalitatieve relatie met achterliggend groen

4

kwalitatieve
relatie metgroen
achterliggend groen
kwalitatieve
met achterliggend
4 relatie

4

kwalitatieve relatie met achterliggend groen

5

context 5
niet vergelijkbaar:
context nietlandschappelijke
vergelijkbaar: landschappelijke
inplanting
inplanting

5

context niet vergelijkbaar: landschappelijke inplanting

5

context nietlandschappelijke
vergelijkbaar: landschappelijke
inplanting
context 5
niet vergelijkbaar:
inplanting

5

context niet vergelijkbaar: landschappelijke inplanting

6

onderbouwen
onderbouwen
eigen visie
vanuit
en sommige
eigen visie
vanuit
en sommige
eigen vanuit eigen
6 vanuit
ervaring
ervaring

6

onderbouwen vanuit eigen visie en sommige vanuit eigen
ervaring

6

onderbouwen
vanuit
eigen visie
en sommige
onderbouwen
eigen visie
en sommige
vanuit
eigen vanuit eigen
6 vanuit
ervaring
ervaring

6

onderbouwen vanuit eigen visie en sommige vanuit eigen
ervaring

7

gelijkaardige
gelijkaardige
harde context:
grens (water),
harde grote
grens (water), grote
7 context:
verkeersassen, verkeersassen,
gebied in
gebied in

7

gelijkaardige context: harde grens (water), grote
verkeersassen, gebied in

7

gelijkaardige
harde grote
grens (water), grote
gelijkaardige
harde context:
grens (water),
7 context:
gebied in
verkeersassen, verkeersassen,
gebied in

7

gelijkaardige context: harde grens (water), grote
verkeersassen, gebied in

8

rol en ervaring
vanen
elkervaring
teamlidvan
wordt
elk toegelicht
teamlid wordt toegelicht
8 rol

8

rol en ervaring van elk teamlid wordt toegelicht

8

elk toegelicht
teamlid wordt toegelicht
rol en ervaring
vanen
elkervaring
teamlidvan
wordt
8 rol

8

rol en ervaring van elk teamlid wordt toegelicht

9

context 9
niet vergelijkbaar:
context nietlandschappelijke
vergelijkbaar: landschappelijke
inplanting
inplanting

9

context niet vergelijkbaar: landschappelijke inplanting

9

context nietlandschappelijke
vergelijkbaar: landschappelijke
inplanting
context 9
niet vergelijkbaar:
inplanting

9

context niet vergelijkbaar: landschappelijke inplanting

10

weinig 10
binnenzichten
weinig om
binnenzichten
kwaliteit teom
beoordelen
kwaliteit te beoordelen

10

weinig binnenzichten om kwaliteit te beoordelen

10

weinig om
binnenzichten
kwaliteit te beoordelen
weinig 10
binnenzichten
kwaliteit teom
beoordelen

10

weinig binnenzichten om kwaliteit te beoordelen

11

flexibiliteit,
flexibiliteit, omkeerbaarheid
van de activiteiten,
van de
gedeelde
activiteiten, gedeelde
11 omkeerbaarheid

11

flexibiliteit, omkeerbaarheid van de activiteiten, gedeelde

11

flexibiliteit, omkeerbaarheid
van de
activiteiten, gedeelde
flexibiliteit,
van de activiteiten,
gedeelde
11 omkeerbaarheid

11

flexibiliteit, omkeerbaarheid van de activiteiten, gedeelde
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