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WEDSTRIJDREGLEMENT GEINTEGREERD KUNSTWERK 
 
Onderwerp:   Integratie kunstwerk verbouwing ‘De Kinderdroom’  
Ini t iat iefnemer:   Amate vzw 

Koningin Astr idlaan 2, bus 57/58 
2500 Lier  
tel :  0491/166130 

Vertegenwoordigd door :  Elke De Cap  
 
 
A. Voors tel l ing ‘De K inderdroom’ 
 
De verbouwing van de kinderopvang ‘De Kinderdroom’ in de Frans van Heymbeecklaan te 
Deurne biedt plaats aan vier leefgroepen, geschakeld twee aan twee met bijhorende functies 
voor in totaal 56 kinderen. De leefgroepen zullen bestaan uit een baby- en peutergroep. Het 
volume wordt slechts minimaal uitgebreid en verdeelt zich over drie bouwlagen. 
De namen van de leefgroepen zijn: eenhoorns – dromenvangers – wolken – manen 
 
B.  Opdrachtomschri jv ing Geïntegreerd Kunstwerk:  
  
“Deze wedstrijd heeft als grondslag het decreet d.d. 23 december 1986 van de Vlaamse 
Minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, nader bepaald in een rondzendbrief 
d.d. 7 februari 1996, houdende de integratie van kunstwerken in gebouwen van de door de 
overheid gesubsidieerde inrichtingen.” 
  
Algemeen: 
De plaats van uitvoering is de verbouwing van het huidige kinderdagverblijf, met als adres 
Frans van Heymbeecklaan 7-11 – 2100 Antwerpen. Het geïntegreerd kunstwerk dient bij te 
dragen aan de huiselijkheid van het verbouwingsproject en de visie van het kinderdagverblijf. 
 
Locatie:  
Het gerealiseerde kunstwerk zal zich bevinden enerzijds buiten in de tuin en anderzijds binnenin 
het gebouw. 
(Zie algemene plannen in bijlage ter verduidelijking.) 
 
Thema: 
Het kunstwerk wordt geïntegreerd in het nieuwe kinderdagverblijf en bestaat uit twee delen. 
 
Spelelement 
Als eerste deel wordt een spelelement ontworpen voor in de tuin. Dit spelelement dient te 
voldoen aan de visie van het kinderdagverblijf. De nadruk wordt hierbij gelegd op 
duurzaamheid, natuurlijke materialen, open eindmateriaal en de ‘natuur’ zelf. 
Het kunstwerk dient eveneens op kinderformaat (baby en peuter) aangepast te worden 
(kinderen tot 3 jaar), zodat kinderen zaken uit de natuur kunnen herkennen. Er wordt gekeken 
naar hoe zij de wereld kunnen ontdekken/ervaren. 
 
Er is een voorkeur om relatie te leggen met de natuur (bos, weide, zon, wolken,...). Dit zou ook 
letterlijk genomen kunnen worden door hier en daar planten en groen mee op te nemen.  
Passend bij de visie van open eindmateriaal kunnen ‘doe’-functies aangeleverd worden, 
zodat kinderen getriggerd worden om te ontdekken en hun zintuigen te gebruiken. Hieronder 
kan zowel motorisch (blokken aan de muur, bewegende delen,…) als sensorisch (voelen, 
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muziek,…) verstaan worden. Door op de buitenwanden een kunstwerk te creëren wordt het 
geheel mee geïntegreerd in de groene tuinzone. 
Het kunstwerk dient ‘natuurlijk’ over te komen, zodat kinderen kunnen kennismaken met de 
geneugten van de natuur (natuurelementen). Het gebruik van natuurlijke kleuren die 
overeenkomen met de realiteit, wordt bemoedigd om zo de herkenning van de kinderen te 
stimuleren.  
 
Signalisatie 
Als tweede deel van het kunstwerk wordt binnen in het kinderdagverblijf gekeken naar de 
signalisatie van het gebouw. De signalisatie van het gebouw kan een belangrijke rol spelen in 
het herkennen van bepaalde ruimten en/of bepaalde zaken die het voor de ouders of 
begeleiders gemakkelijker kan maken.  
 
Ook kan dit op een educatieve manier gebruikt worden voor de kinderen, zodat zij bepaalde 
zaken of ruimten kunnen herkennen via bepaalde symbolen/tekeningen/folies. Hierbij kan 
bijvoorbeeld per verdieping aangeduid worden op welk niveau ze staan of naar welk niveau 
ze kunnen gaan. Ook kan er gebruik gemaakt worden van bepaalde figuren die aanduiden 
in welke leefgroep ze zitten of waar de algemene bergruimten, sanitair, onderhoud, 
kleedruimten,… zijn. Op deze manier kan zowel een ouder als begeleider als kind zich wegwijs 
maken doorheen het gebouw. 
 
Zowel het spelelement als de signalisatie wordt als één mooi geheel gezien en wordt mee 
geïntegreerd in het concept van het interieur (wolken, sterren, natuur) (zie bijlage interieur). 
 
 
Mater iaal :  
“Als kunstwerk wordt beschouwd: elke vorm van scheppend werk uitgevoerd door één of 
meerdere levende kunstenaars en dat van blijvend karakter is.  
Het kunstwerk dient geïntegreerd te worden in de gebouwen of omgeving zodat het op die 
manier het karakter krijgt van een onroerend goed of van een roerend goed onroerend door 
bestemming. Verschillende kunstdisciplines of een combinatie ervan en/of een 
multidisciplinaire benadering zijn mogelijk.” 
 
Van de kunstenaar wordt gevraagd om een volledig ontwerp van een spelelement + 
signalisatie te voorzien en uit te voeren. De kunstenaar dient dus zowel het ontwerp als de 
uitvoering te voorzien. 
Alle concepten/beelden van het spelelement en de signalisatie dienen door de kunstenaar: 

- Aangeleverd te kunnen worden in pdf, tiff, eps of ai formaat 
o Vectorbeelden (ai of eps): fonts moeten mee worden aangeleverd of 

contouren moeten gemaakt zijn.  
o Pixelbeelden/foto's: minimum 300 ppi op schaal 1/1. 
o Uitvoeringstekeningen van het spelelement. 

- Uitgevoerd te worden in de tuin en de binnenwanden van het gebouw. 
De kunstenaar houdt rekening met eventuele eigendomsrechten op alle concepten/beelden 
die worden gebruikt. Het eventueel aankopen van beelden is inbegrepen in zijn opdracht, 
zonder dat dit prijsgevolgen heeft voor de bouwheer. 
 
Materiaal spelelement en signalisatie:  
Voor het spelelement en de signalisatie is de kunstenaar vrij in wat voor materiaal er gekozen 
wordt. Wel dient er rekening gehouden te worden met volgende zaken: 

- Visie van het kinderdagverblijf. 
- Duurzame en natuurlijke materialen. 
- Spelelement bestand tegen buitenklimaat. 
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- Leeftijdsgebonden voor baby’s/peuters (tot 3 jaar). 
- Geen scherpe hoeken of kanten. 
- Geen gevaar voor inslikken of verstikking van bepaalde zaken. 

 
Honorarium: 
Het honorarium van de geselecteerde kunstenaar wordt vastgelegd op €23 000 excl. btw. 
Deze kostprijs is allesomvattend en bevat dus onder andere ook het vervoer, kosten voor de 
voorbereiding en ontwerpfase, uitvoering, … 
  
Technische en conceptuele beperkingen van het  kunstwerk.  
Naast artistiek en kwalitatief hoogstaand moet het kunstwerk voldoen aan een aantal 
functionele eisen:   

- het kunstwerk moet passen binnen de vooropgestelde richtlijnen 
  
Vooropgestelde T iming 
 

- begin april publicatie wedstrijd 
- Indienen kandidatuur: 13/05/22 
- mei: jury 
- begin juni: gunning 
- 15 september: moet de volledige artistieke creatie klaar zijn. Er dient vooraf overleg 

geweest te zijn met de partij die het spelelement en de signalisatie zal plaatsen en met 
de jury betreffende de volledige artistieke creatie. Alle bestanden dienen printklaar te 
zijn met uitvoeringstekeningen en overhandigd aan uitvoerende partij na goedkeuring 
jury voor deze datum. 

 
   
C. Deelnemingsvoorwaarden 
  
Kandidaten moeten de roeping van kunstenaar hebben en in de kunstwereld actief zijn. De 
kandidaat moet over een BTW nummer beschikken.  
  
De wedstrijd loopt in 1 fase. 

- In deze fase worden de ingezonden kandidaturen bekeken en beoordeeld door de 
jury. 

 
Select ie.  
De kandidaat-kunstenaar laat zijn kandidatuur uiterlijk tegen 13/05/22 aan volgend adres 
toekomen: 
 

Amate vzw 
T.a.v . Elke De Cap 
Koningin Astr idlaan 2, bus 57/58 
2500 Lier  
tel :  0491/16.61.30 

 
De kandidatuur moet omvatten: 

- voorstelling van de kandidaat (CV); 
- minstens 1 referentie/ voorstelling van  gerealiseerde werken, passend in de 

geformuleerde opdracht; 
- een omschrijving en beeldmateriaal (eerste schetsontwerp), met motivatie, van het 

beoogde concept/idee binnen de geformuleerde opdracht.  
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o De jury moet een zeer duidelijk visueel beeld kunnen krijgen van het beoogde 
kunstwerk (spelelement buiten en signalisatie binnen). 

o Zonder een op huidige opdracht geschreven motivatie wordt de kandidatuur 
als ongeldig beschouwd. 
 

De kandidaat gebruikt voor zijn voorstelling maximaal 10 x formaat A3. 
Kandidaten kunnen vrijblijvend de locatie bezoeken en kennis nemen van de bouwplannen. 
Inlichtingen kunnen bekomen worden bij volgende contactpersoon. 
Elke De Cap 
Email: elke.decap@amate.be  
Tel.: +32 491 166 130 
 
De geselecteerde kunstenaar wordt schriftelijk op de hoogte gebracht.  
 
D. Beoordeling 
  
De beoordeling gebeurt door een jury, met name:  

- een afgevaardigde van de architect  
- een afgevaardigde van het kinderdagverblijf 

 
Het voorzitterschap wordt waargenomen door: Elke De cap, stafmedewerker infrastructuur 
van vzw Amate. 
 
De jury streeft naar een consensus. Zonder consensus en bij gelijkheid van stemmen is de stem 
van de voorzitter doorslaggevend. De beraadslagingen zijn geheim. 
Tegen de beslissing van de jury is geen enkel verhaal mogelijk.  
  
 
E.  Bi jkomende bepalingen 
   
Alle deelnemende kunstenaars worden na de selectie op de hoogte gebracht van de keuze 
van de jury. 
Enkel aan de definitief gekozen kunstenaar wordt de opdracht toegewezen.  
 
Het ingediende materiaal en de ontwerpen van de niet-geselecteerden blijven na de 
beoordeling hun eigendom. Materialen of dossiers die niet afgehaald zijn binnen de maand 
na de bekendmaking van de uitslag worden eigendom van de inrichters, tenzij anders 
afgesproken in de loop van die maand.  
  
Het toegewezen werk dient uniek te zijn. De kunstenaar doet afstand van de auteursrechten 
en de intellectuele eigendom van het geplaatste werk. 
  
Na het toewijzen van het kunstwerk aan een kunstenaar, wordt tussen de initiatiefnemer en de 
winnaar een overeenkomst opgemaakt. Daarin verklaart de kunstenaar zich akkoord met het 
opvolgen van de bepalingen van het KB van 25/01/2001 betreffende de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen, waarmee hij het gepaste gevolg zal geven aan de planning en richtlijnen die 
worden gesteld door de veiligheidscoördinator. 
  
Door het inzenden van een ontwerp en dus deelname aan de wedstrijd, verklaart men zich 
akkoord met dit reglement. 
 
 
   

mailto:wout.vandenheuvel@amate.be
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F.  B i j lagen 
 

-  look&feel vast  meubi lai r  
-  grondplannen nieuwe toestand 
-  ontwerp tuin 

 
  
Opgemaakt te Antwerpen,  04/04/2022 
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