Dit is het portfolio van Buro Bauer architectuur, een buro voor mens en architectuur.

Het geheel is meer dan de som der delen, zo wordt gezegd. Ook een portfolio is meer dan
een opsomming van een reeks projecten. Dit portfolio wil de methodische continuïteit
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van het werk van Dries Geysen en Sam Cardinaels bij Buro Bauer en Objekt Architecten
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VISIE
BURO BAUER is een architectuurkantoor dat elke ontwerpopdracht, van interieur tot
stedenbouwkunding ontwerp, met een open geest maar met een specifiek uitgesproken
visie benaderd.
Bauer (D) wordt Boer (NL), Bauer wordt bouwer
Bauer is ervan overtuigd dat in elke opdracht de aanwezigheid van schaarste leidt tot
doordachte maar vanzelfsprekende ontwerpoplossingen. Belangrijke thema’s in een
opdracht worden met een gezond boerenverstand en zonder (soms met) omwegen
behandeld en ontwerpend onderzocht. Een gebrek aan budget, tijd of plaats zijn geen
beperkingen maar mogelijkheden om het ontwerp rechtstreeks mee vorm te geven.
Bauer is een down to earth ontwerpteam en wil ontwerpen effectief gebouwd zien
worden. Er wordt steeds gewerkt in het werkveld van de werkelijkheid. Samenwerking
is hierbij cruciaal. Bauer ontwerp tegelijkertijd vanuit de ooghoek van de architect en
de ooghoek van de ingenieur. Op deze manier vormt het eindproduct een logisch maar
doordacht resultaat van alle bepalende elementen.
Mens > Architectuur
Architecten werken aan gebouwen voor mensen. Het gebouw is van secundair belang en
bestaat enkel maar in functie van de mens. Bauer is een ‘buro voor mens en architectuur’
en zet de gebruiker bijgevolg steeds hoger dan het product. Architectuur moet naar onze
mening eerder stil zijn en mag zichzelf niet verheerlijken. Een gebouw moet aanvullend
en inspirerend werken. Het moet trachten, door de sfeer die er aanwezig is, gebruikers
een bepaald gevoel te doen krijgen.
De sfeer zorgt er voor dat de architectuur een bepaalde identiteit of herkenbaarheid
krijgt zonder dat het vervalt in een bepaalde stijl. Door het gebouw tijd- en stijlloos te
houden, in te zetten op neutraliteit of het gebouw zelfs bijna naar de achtergrond te
verschuiven zijn we op een zeer duurzame manier bezig met architectuur.
Het Proces
Een architect werkt niet alleen. Naast ingenieurs, raadgevers, verslaggevers en
aannemers vormt de opdrachtgever/bouwheer dé belangrijkste schakel in het ontwerpen bouwproces. De bouwheer heeft de touwtjes in handen en moet zich hiervan bewust
zijn. Een goed project start altijd met goed bouwheerschap. De bouwheer moet bereid
zijn om mee in een intensief proces te stappen, aandachtig en ad rem te blijven en te
vertrouwen op de expertise van de mensen waarmee hij werkt.

TEAM

We zijn een ontwerpteam dat samenwerking cruciaal vindt om zo het best mogelijke
resultaat te kunnen komen. Door samen te werken en te zoeken, komen er steeds nieuwe
inzichten en komen we bijgevolg tot andere, innoverende en kwalitatievere ontwerpen.
Bauer heeft als ambitie een eigen weg te bewandelen, los van elke voorgaande stijl of
stroming. Elk project wordt met een open geest en zonder vooroordelen benaderd. Dit
traject is intesief, maar we vragen van alle betrokken partijen dezelfde inzet en overgave.

Dries Geysen [°1987] • Architect - zaakvoerder
Dries studeerde in 2010 met grote onderscheiding af aan de Artesis Hogeschool
in Antwerpen waarna hij stage deed bij Planners (Antwerpen) en LV-architecten
(Wuustwezel). In 2013 startte Dries met twee bevriende architecten Objekt Architecten
(Aalst). Eind 2016 verliet hij Objekt Architecten en ging hij vanaf 2017 verder onder de
naam Buro Bauer (Antwerpen). Vanaf september 2018 is Dries eveneens lector aan
de Universiteit Antwerpen (Architectuur) en docent aan Thomas More Hogeschool
Mechelen (Interieurvormgeving).
Sam Cardinaels [°1991] • Ingenieur - zaakvoerder
Na enkele jaren architectuurstudies studeerde Sam in 2017 met onderscheiding af als
bouwkundig ingenieur. Na verschillende stages bij Objekt Architecten besliste Sam om
als ingenieur aan de slag te gaan in een architectenkantoor. Sam maakt sinds augustus
2017 deel uit van Buro Bauer. Sinds 2020 is Sam medezaakvoerder.
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INSPIRATIEBRONNEN
We durven te stellen dat we met Buro Bauer ontwerpend tot in de diepte gaan, steeds de
vraag achter de vraag proberen te formuleren, om zo tot specifieke ontwerpoplossingen
te komen. We proberen de theorie van de bouwcultuur in directe relatie te brengen met
het dagelijkse, de praktijk, het gebruik en de beleving. Het gaat voor ons over diepte, over
architectuur als aanzet tot toekomst. We maken geen ontwerpen die erop aansturen om
afstand te nemen van gebruiker en opdrachtgever, integendeel, de ervaringen vanuit
eigen roots en de beweegredenen om architectuur als een sociaal en maatschappelijk
moment te zien, geven een doorslaggevende inslag in het uiteindelijk ontwerpresultaat.
Een resultaat dat er bovendien komt uit dialoog van wederkerig begrijpen en waarderen.
We zijn er ons van bewust dat we als jong architectenbureau een beperkt portfolio
kunnen voorleggen. We ondersteunen ons enthousiasme en onze motivatie daarom
vaak met (architectuur)referenties. Net zoals we bij onze klanten doen, tonen we ook hier
onze ‘voorbeelden’. Het zijn zaken die ons bezig houden, inspireren en dus onlosmakelijk
aan ons werk zijn verbonden. Veelal gaat dit over architectuur, maar daarnaast tonen we
ook graag andere beelden die ons aanspreken.
We zijn doordrongen van architectuur, maar nog meer van het leven. Wij willen niet dat
architectuur het haalt van de mens. De vraag wat ‘goede architectuur’ (1) is intrigeert
ons heel sterk en we beseffen dat dit voor iedereen anders is. Architectuur mag volgens
ons geen doel, geen navelstaarderij, zijn. We zien architectuur als een middel om voor
iedereen verschillende noden in te vullen. Iedereen legt eigen accenten en gebruikt
een gebouw op zijn eigen manier. Wij menen dat een woning niet “klaar” is als deze
opgeleverd is, op dat moment begint de woning namelijk pas te leven. Wij willen
architectuur maken die gebruikt kan worden en die de gebruiker van zichzelf kan, mag
of zelfs moet maken. (2)
De communicatie, al dan niet met discussies, tussen klant en architect over wensen,
noden en goede architectuur zijn essentieel in het ontwerpproces. Wij vinden het
interessant om mee te kijken en te onderzoeken voor de klant, maar doen dit steeds
vanuit onze eigen kritische expertise. Wij verbeelden de ideëen van de klant, maar
willen ruimte laten voor eigen inbreng en interpretatie. We maken dikwijls bewust geen
levensechte renderings maar stellen sferen voor door middel van collages (3). Enerzijds
om die interpretatie toe te laten, anderzijds omdat we houden van de “ambacht’ en de
grafiek.

1. wat is goede architectuur?

3. collages als visualisatietechniek
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2. gebruik van architectuur

5. het belang van de stad

4. de schets als toetsings- en
communicatiemiddel

We verbeelden ideëen van de klant. We gebruiken het liefst de tekening als medium
om te communiceren. We halen plezier uit het schetsen en gebruiken deze (soms
vluchtige) tekeningen om zaken snel te duiden. Schetsen (4) zijn daarenboven ideaal om
verschillende opties snel en efficiënt af te toetsen.
Tekeningen en collages zijn vrijblijvend. We beseffen dat architectuur dit niet is! Zonder
onszelf te overschatten vinden we dat een architect vandaag niet enkel moet ‘bouwen
aan gebouwen’ maar aan een maatschappij, een stad en een land. We hopen dat de
Vlaming stilaan maar zeker de neuzen in dezelfde richting krijgt en eigenbelang tracht
uit te schakelen. Het leven zal anders georganiseerd moeten worden. We moeten kleiner
wonen en de grond op een efficiëntere manier leren gebruiken (5). We zoeken daarom
met ons kantoor naar genereuze standaarden. Een efficiënte, flexibele en dus duurzame
woning op een compacte oppervlakte hoeft geen machine te zijn. We trachten op zoek
te gaan naar een eenduidige efficiënte aanpak, maar zoeken steeds naar een woning
met een hart.
De architectuur van de Turnhoutse School (6) gebruikt materialiteit, constructieve noden
en details als ‘gratis versiering’. We ondersteunen dit principe en zijn ervan overtuigd dat
uitgekiende detailleringen en materiaaltoepassingen kunnen bijdragen aan de beleving
van een ruimte en het welbehagen van een bewoner. We willen, zonder extra elementen
toe te voegen, wél ervoor zorgen dat er sfeer aanwezig is in de ruimte (7). We refereren bij
woningontwerpen dus vaak naar woningen uit de golden sixties.
We hebben daarenboven ook een voorliefde voor de Italiaanse renaissancearchitectuur
(8), ze is tegelijkertijd zowel evident als genereus. De planvorming is enerzijds steeds
helder en duidelijk afleesbaar maar genereert anderzijds heel sfeervolle plekken.
Palazzo’s zijn ondanks hun statige verschijningsvorm zeer geborgen en introvert.
We trachten steeds, net zoals bij deze historische voorbeelden, op een evidente maar
doordachte manier een plan te vormen. We durven terug te grijpen naar theoretische
modellen (9). Deze modellen bieden ons een houvast. Het staat ons bijvoorbeeld toe
een constructief grid uitzetten of helpt ons een gevel volgens de juiste verhoudingen te
ontwerpen. Een theoretische onderlegger kan daarenboven een ‘extra layer’ toevoegen
aan een architectuurontwerp. Geen enkel ontwerp passeert de revue zonder dat we
terugkijken naar zij die ‘het goede voorbeeld’ gaven.

6. Turnhoutse School als pionier in materialiteit met
sfeerbepalende kwaliteiten

7. sfeer bouwen

8. passie voor de Italiaanse Renaissancearchitectuur

9. theorie in architectuurmodellen
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aanpassen
abstractie
accuraat

erg nauwkeurig, exact en zorgvuldig (blz. 20, 68)

ambacht

werk waarbij je iets met je handen maakt (blz. 16, 24, 110)

archetype
boerenverstand
collectief

het gewone, gezonde verstand zonder de ballast van een theoretische vooropleiding (blz. 34, 92)
gezamenlijk, in groep, van meer mensen (blz. 52, 62, 104, 108)
totale omgeving waarin iets zijn betekenis krijgt (blz. 40, 44, 64, 68, 80)

dialoog

gesprek tussen twee mensen of twee partijen (blz. 18, 66, 84)

duurzaam

wat lang blijft bestaan (blz. 42, 52, 92)

eerlijkheid

het vertellen van de waarheid (blz. 38)

empathie

eigenschap dat je de gevoelens of gedachten van de ander aanvoelt (blz. 56, 62, 98, 108)

evidentie

iets wat vanzelfsprekend is (blz. 26, 78, 84, 96)

genereus

veel geven, laten merken dat je goed en aardig bent (blz. 22, 36, 48, 88, 96)

identiteit

wat tot het verleden behoort (blz. 14, 28, 92, 108)
een aspect dat iets eigen of uniek maakt (blz. 24, 44, 54, 86, 110)

inhoud

wat zich in iets bevindt, de diepgaande betekenis (blz. 22, 88, 96)

interpretatie

een eigen denkbeeld, idee, duiding of inzicht (blz. 18, 36, 54, 64, 74)

intuïtie
kaas

eigenschap dat je iets aanvoelt zonder erover te denken (blz. 74, 80)
product gemaakt van gestremde melk, ook: poen

maakbaar

de manier waarop iets te realiseren valt (blz. 44, 80)

maatwerk

nauwkeurig afgestemd op iets of iemand (blz. 20, 48, 68, 80, 100)

materialiteit

stoffelijkheid (blz. 24, 26)

naad

de plaats waar twee stukken aan elkaar vastgemaakt zijn (blz. 16, 28, 70)

naïef

goed gelovig, snel iets of iemand vertrouwen (blz. 78, 94)

narrativiteit
neutraal

verhalend, vertellend (blz. 28, 44, 86, 106)
niet voor en niet tegen (blz. 20, 30, 58, 108)

nobel

met heel goede bedoelingen (blz. 40, 98)

normaal

zoals het vaakst voorkomt (blz. 56, 78, 106)

nuance

een fijn onderscheid, accent of bijzonderheid (blz. 24, 54, 70)

nuchter

kalm, beraden of zakelijk (blz. 46, 58, 72, 100, 104)

ondergeschikt
ontmoeten

uiting waarmee je duidelijk maakt dat iets anders belangrijker is dan jezelf
het vermogen om te bepalen waar je bent (blz. 34, 66, 106)

ornament

iets dat tot versiering dient (blz. 16, 56, 96)

plek

ergens waar je kan zijn (blz. 34, 42, 66, 78, 106)

reductie
respect

op een berekenbare, doordachte manier (blz. 26, 52, 82)
terugvoering, vermindering, verkleining of vertraging (blz. 26, 38, 70)
uiting waarmee je laat merken dat je iets of iemand aanvaardt als waardevol (blz. 30, 64, 86)

schaarste

weinig voorhanden, niet talrijk, zeldzaam (blz. 18, 48, 92)

standaard

iets als regel, normaal (blz. 38, 70, 72, 104)

stijl

(blz. 30, 48, 100)

hoe mensen of zaken elkaar tegenkomen (blz. 14, 28, 64, 80, 104)

oriëntatie

rationeel

Een niet limitatieve lijst van 50 kernbegrippen werkt sturend en geeft
onze projecten een bindende gestalte. De kernbegrippen liggen aan de
basis van het ontwerpproces en geven daardoor het project inhoudelijk richting en nemen de vrijblijvendheid van elk ontwerp weg.

oerbeeld die ten grondslag ligt aan latere varianten (blz. 34, 62, 74)

context

geschiedenis

KERNBEGRIPPEN

je gedragen naar de omstandigheden (blz. 18, 40, 68, 84, 94)
het weglaten van niet-essentiële aspecten om het fundament zichtbaar te maken (blz. 36, 46, 62, 98)

de manier waarop iets zich gedraagt (blz. 22, 36, 40, 56, 94)

structuur

wijze waarop iets samengesteld of opgebouwd is (blz. 14, 38, 72, 82, 96)

tactiliteit

hoe een materiaal aanvoelt als je het aanraakt (blz. 22, 42, 88)

tijdloos

niet herkenbaar als horend bij een bepaalde periode (blz. 20, 42, 58, 92)

traditie

gebruiken en gewoonten die van de ene op de andere generatie worden doorgegeven (blz. 16, 46, 86, 110)

type
verantwoordelijkheid
verpakking
volledig

iets dat tot een bepaalde soort behoort (blz. 46, 54, 58, 82, 110)
de verplichting om ervoor te zorgen dat iets goed verloopt (blz. 66, 74, 88)
datgene dat iets omhult (blz. 14, 52, 72, 82)
waarbij niets ontbreekt (blz. 30, 84, 100)

11

12

context : waar we bouwen

GOUDEN PARASIET
17013 | VERBOUWING | ANTWERPEN | OPGELEVERD
GESCHIEDENIS-ONTMOETEN-STRUCTUUR-VERPAKKING

Een burgerwoning, waarbij de kinderkamers reeds
zijn opgeknapt door de bouwheer, wordt op de
gelijkvloers-verdieping met een leefruimte uitgebreid.
Rond een torenvolume met kinderkamers, dat als
ruïne blijft staan, plooit zich een gouden parasiet
met leefruimten. Een centrale betonnen boom
zorgt enerzijds voor de stabiliteit en anderzijds als
beeldbepalend interieurelement.
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SPIEGELBEELD VOOR HEIDEWONING
19001 | VERBOUWING | KALMTHOUT | AANBESTEDING
TRADITIE-ORNAMENT-AMBACHT-NAAD

Aan een bestaande woning in een woonbos gebeurt liever niets.
De kleinschaligheid en de hoeveelheid franjes maakt de woning
liefelijk. Ze is onderdanig en daarom perfect voor dit groene
perceel waarbij voor- en achtertuin evenwaardig zijn. We maken
een nieuw en volwaardig achterhuis dat qua footprint evenwaardig
is aan het bestaand authentieke voorhuis. We vervagen het
onderscheid tussen hoofd- en bijgebouw, voor- en achterkant. We
zoeken naar een kopie, naar een spiegelbeeld waarbij gebreken
worden gemanipuleerd en kwaliteiten worden gemaximaliseerd.
We zoeken naar een verschijningsvorm die aanleunt, maar op een
hedendaagse manier wordt vormgegeven. Termen als kleurloos,
greeploos, profielloos, plintloos en ook naadloos zijn begrippen
voor de ‘nieuwe fermette’, het ingeburgerd minimalisme. In schril
contrast met dit ontaard “weg detailleren”, zoeken we naar de dikte
van de naad. Deze naden worden uitvergroot tot geïnterpreteerd
ornament waardoor botsingen worden geënsceneerd.
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EEN KLEINER HUIS
14040 | VERBOUWING | ASSE | OPGELEVERD
SCHAARSTE-INTERPRETATIE-DIALOOG-AANPASSEN

Een jaren ’60 woning werd in de jaren ’80 uitgebreid met
bergingen, wasplaatsen en gangen. Een ingreep dat in plaats van
kwaliteit enkel oppervlakte genereerde. Deze slechte uitbreiding
maakt plaats voor minder: minder oppervlakte maar meer ruimte
voor kwaliteit. Een zoekend ontwerpproces, met alternatieve
uitbreidingen in de zijtuin, resulteert uiteindelijk toch in een zeer
normale Vlaamse achterbouw met een lege leefruimte naar de
tuin. Het archetype van de achterbouw wordt geïnterpreteerd en
neemt de ambachtelijke ornamentiek van de bestaande woning
op. Dure detailleringen die enkel mogelijk zijn omdat er minder
gebouwd wordt. Een plint in beton, een deur op de juiste plaats,
zorgvuldig uitgewerkte gevelpenanten en een slanke dakrand
geven de uitbreiding een eigen maar tijd- en stijlloze uitstraling.
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HOUTEN DRAGER ALS UITBREIDING
19005 | VERBOUWING | BEERZEL | AANBESTEDING
MAATWERK-ACCURAAT-NEUTRAAL-TIJDLOOS

15 jaar geleden werd deze lange gevelhoeve reeds met
veel zorg gerestaureerd. Houten schrijnwerk, houten
balkenroosters, stalen liggers in het gevelvlak en
natuurstenen vloeren geven de woning een warme
uitstraling. Een uitbreiding aan deze te compacte
woning dringt zich op. Een zoektocht naar een anonieme
verschijningsvorm die zich aanpast aan de lange
gevelhoeve resulteert in een houtskeletstructuur die
zowel structurele drager als raam wordt. Uitgekiende
materiaal- en structuurdetailleringen geven de uitbreiding
eenzelfde warme uitstraling. Architectuur, structuur,
interieur en vast meubilair worden in één beweging en
onlosmakelijk aan elkaar ontworpen en verbonden.
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INTERIEUR IN BUNGALOW
20002 | VERBOUWING | HAMONT-ACHEL | BOUWAANVRAAG
STIJL-GENEREUS-TACTILITEIT-INHOUD

Vlaanderen staat vol ruime fermette’s, voorzien op gezinnen
met meerdere kinderen. Op latere leeftijd is echter voor
velen niet langer mogelijk om deze woningen en hun
bijhorende grote tuinen te onderhouden. Een bungalow
op een bescheiden grondje lijkt daarom ideaal voor een
oudere met groene vingers. De bestaande woning uit ’60
is echter in de tijd stil blijven staan. Bestaande koterijen
worden vervangen door een open interieur. Leefvertrekken
worden uitgebreid en functies worden ingeperkt. Een
halfronde natte cel in het midden van de woning fungeert
als plan- en beeldbepalend element, terwijl het charmante
60’s karakter van de woning in ere gehouden wordt door
zorgvuldige kleur- en materiaalkeuzes.
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KAPSALON R
14026 | VERBOUWING | MECHELEN | OPGELEVERD
MATERIALITEIT-NUANCE-AMBACHT-IDENTITEIT

Een bouwvallig, beschermd pand in Mechelen wordt gestript en ingevuld met een kapsalon
en een appartement. De gevel wordt terug naar zijn oorspronkelijke gedaante gebracht.
Alle authentieke elementen zoals houten gebinten en balkenroosters, scheigevels in ruw
gevelmetselwerk, etc.worden als beeldbepalende fragmenten ingezet. Nieuwe elementen
krijgen eenzelfde tactiliteit en worden uitgevoerd in gefrijnde blauwe hardsteen, eikenhout en
gemarmerd spiegelglas.
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MODERNISTISCHE ENFILADEWONING
14032 | VERBOUWING | AALST | OPGELEVERD
RATIONEEL-REDUCTIE-EVIDENTIE-MATERIALITEIT

In een modernistische wijk wordt één rijwoning verbouwd en uitgebreid.
De bestaande structuur van de woning vormt de aanleiding tot het
vormen van een enfiladewoning met klassieke opeenvolgende ‘kamers’.
Leefvertrekken en buitenkamers wisselen elkaar af en zorgen voor een
interessante ‘binnen-buiten’ beleving met doorzichten. Elke kamer wordt
opgevat als een unieke collage van vloer, muur en plafond. Zodoende krijgt
iedere kamer een eigenheid die reflecteert naar haar gebruiksfunctie. Het
gaat echter niet over het maken van functioneel maatwerk, wel over het
creëeren van de scène waarin het leven zich naar wens kan afspelen. Er
wordt bewust afstand genomen van de objecten die zich in de ruimte
bevinden. Het is aan de gebruiker om de collage te vervolledigen, om ze
toe te eigenen.
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SCHUURWONING
14074 | VERBOUWING | DILBEEK | OPGELEVERD
GESCHIEDENIS-NAAD-ONTMOETEN-NARATIVITEIT

Slopen of niet? Dat was de centrale vraag bij de start van dit
project. Zij wilde de schuur behouden, hij wilde een nieuwe
constructie neerpoten. Het beste van de twee werelden werd
gecombineerd. Het dak en de binnenmuren van de oude schuur
werden afgebroken en maakten plaats voor een nieuwe betonnen
constructie. Om constructieve en budgetaire redenen wordt de
betonnen structuur opgevat als een exoskelet. Hierdoor werden
dragende muren met pleister- en schilderwerk overbodig en wordt
ruwbouw afbouw. Binnen de ruïne van de oude schuur werd een
nieuwe constructie geplaatst met een kleinere voetafdruk. Dit
verschil in volume creëert een spanning tussen oud en nieuw,
tussen ingesloten patio’s op de begane grond en interessante
open uitzichten op de eerste verdieping. De behouden bakstenen
schil van de schuur fungeert als een massieve plint die privacy
biedt voor de grote slaapkamer en badkamer. Het transparante
volume op niveau 1 met woon- en bureauruimte biedt echter
een buitengewoon uitzicht op de heuvelachtige omgeving rond
Brussel.
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HERENHUIS
14061 | VERBOUWING | BERCHEM | OPGELEVERD
VOLLEDIG-RESPECT-NEUTRAAL-ONDERSCHIKT

Een herenwoning in een beschermd straatgezicht wordt
gerenoveerd en uitgebreid. De uitbreiding, een volume
in trapvorm, zorgt ervoor dat licht tot centraal in de
woning binnen valt en dat er enkele doorzichten worden
gecreëerd. De uitbreiding wil een hedendaagse maar
“stille” aanvulling zijn op het herenhuis. Dit resulteert
in een statige, klassiek rode, gevelopbouw waarbij de
diepte van de gevelopeningen enerzijds detail aan de
achtergevel geeft en anderzijds verschillende plekken
creëert zoals een overdekte inkom, een bureaunis en een
rookterras.

30

31

32

referentie : hoe we beïnvloed worden

INTRA MUROS
20003 | NIEUWBOUW | HAMONT-ACHEL | BOUWAANVRAAG
ORIENTATIE-ARCHETYPE-BOERENVERSTAND-PLEK

Bouwen langs een alomaanwezige steenweg is steeds een
uitdaging. Zo ook bij een houtskeletwoning in het landelijke
Achel. De vraag om het wonen af te schermen van de drukke
baan staat haaks op de intentie om een open, lichtrijke woning te
creëeren. Om de impact van een gesloten gevel in het straatbeeld
te temperen, wordt binnen een lage gesloten muur een hoger
slank L-vormig volume geplaatst. Dit volume houdt afstand van
de muur en staat onder een hoek, waardoor er in de spatie tussen
muur en volume enkele karakteristieke buitenplekken ontstaan:
een patio in het oosten, een terras op het zuiden, een carport
op de hoek en een verdiepte speelplek aan de noord-westelijke
zijde. Op deze manier kan het gelijkvloers op elk moment van de
dag van optimaal natuurlijk licht genieten en zich naar buiten
vergroten.
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VILLA BINNEN GABARIT
15013 | NIEUWBOUW | LEDE | OPGELEVERD
INTERPRETATIE-ABSTRACTIE-GENEREUS-STIJL

Binnen het gekende standaardgabarit van de dorpsverkaveling wordt een atypische
nieuwbouwwoning ontworpen die zich bewust anders wil manifesteren. Het leefgebeuren
strekt zich uit over de volledige gelijkvloerse verdieping en wordt doorsneden door een
centrale, omsloten patio. Hierdoor bekomen alle ruimten een natuurlijke lichtinval en ontstaat
een private buitenruimte, los van de open achtertuin. De horizontaliteit van de gelijkvloerse
verdieping en de patio wordt bekroond met een verticaal volume waarin de nachtvertrekken
met slaapkamers en badkamer zich bevinden. Een typsich, veelvoorkomend woonprogramma
past zich op deze manier in een atypisch bouwvolume.

36

37

EXOSKELET OP GRID
20011 | NIEUWBOUW | TEMSE | VOORONTWERP
REDUCTIE-STRUCTUUR-STANDAARD-EERLIJKHEID

Een lage woning nest zich op een hellend perceel aan de oevers van den
Esch in Temse. Gedreven door een constructieve logica wordt het plan op
een grid van vier maal vier vierkanten ontworpen. Twee gesloten gevels naar
de straat en buren bewaken de rust in de woning terwijl twee open gevels
het zicht op de groene omgeving maximaliseren. Een centrale patio stuurt de
circulatie in de woning en verzekert de toetreding van zonlicht op elk moment
van de dag. Het gelijkvloers huisvest een volledig programma om levenslang
in te kunnen wonen terwijl een compacte studio als fundering dient. Het
betonnen exoskelet fungeert niet enkel als draagstructuur maar is daarnaast
beeldbepalend voor de verschijningsvorm. Vierkante openingen trekken de
rationele planwerking door in het gevelbeeld. Door buitenschrijnwerk achter
het geraamte te plaatsen wordt het meteen ook ornament in het interieur
Zorgvuldig uitgevoerd houten binnenschrijwerk dient als warm tegengewicht
voor het koude beton.
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BELVEDEREWONING
17016 | NIEUWBOUW | BRECHT | OPGELEVERD
STIJL-CONTEXT-AANPASSEN-NOBEL

Een nieuwbouwwoning wordt op zijn kop gedraaid. Er ontstaat een hedendaagse belvedèrewoning
waarbij in de souterrain wordt geslapen en op de verdieping wordt geleefd. Funderingen worden
effectieve nuttige ruimtes en de kroonlijsthoogte van de woning blijft beperkt waardoor de
woning zich neutraal en met respect in de wijk inplant. Het zitten, het koken, het eten en het
werken krijgen elk hun eigen volume in de woning. Door deze volumes ten opzichte van elkaar te
verschuiven kan elke ruimte steeds profiteren van direct zonlicht, worden verschillende zichten
tot in de tuin gecreëerd en ontstaat er een zuidelijk inpandig terras aan de keuken. De woning,
opgetrokken in witgrijze gevelsteen en binnen de tijdloze vormentaal van de Turnhoutse school,
krijgt met de centrale toren een eigen gezicht.
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HALFVOL/HALFLEEG
17014 | NIEUWBOUW | KALMTHOUT | OPGELEVERD
DUURZAAM-TIJDLOOS-TACTILITEIT-PLEK

Een vrijstaande woning, met het zuiden op de voorgevel, bestaat
voor de helft uit een buitenkamer met carport en voor de helft
uit een compacte, vrijstaande woning. De buitenkamer zorgt voor
een private plek in het zuiden en laat de zuiderzon tot diep in
de woning invallen. Leefkamers op verschillende niveaus geven
elke functie een specifieke plek maar zijn desondanks visueel
aan elkaar geschakeld. De woning heeft een duidelijke, zware
betonnen structuur die de woning opdeelt in drie traveeën. Door
subtiele nuance in het metselwerk wordt deze structuur tevens
zichtbaar in het gevelbeeld.
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BINNENBOCHT
19013 | NIEUWBOUW | PELT | BOUWAANVRAAG
IDENTITEIT-CONTEXT-MAAKBAAR-NARRATIVITEIT

In de bocht van het Boelehoef ligt de ruïne van een oude
hoeve met dezelfde naam. Na afbraak daarvan, zal het
volledig ingegroende perceel een nieuwe natuurwoning
huisvesten. Deze nieuwe woning tracht zoveel mogelijk in
de bestaande omgeving op te gaan door de kromming van
de bocht te volgen en het bovengrondse volume zo laag
mogelijk te houden. Slaapvertrekken en garage worden
op kelderniveau voorzien, waardoor enkel de gelijkvloerse
leefvertrekken en een klein torentje boven het maaiveld
tevoorschijn komen. Een gebogen tuinmuur omarmt een
verdiepte tuin en een gelijkvloers dakterras. Hierdoor
kunnen de slaap- en leefvertrekken van het nodige zuidelijke
zonlicht profiteren zonder dat hiervoor aan privacy ingeboet
wordt. Het statuut van een natuurwoning wordt vervolledigd
door het gebruik van zwarte houten gevelbekleding, met
enkele ruwe accenten in zichtbeton.
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LANGE GEVELHOEVE
17018 | NIEUWBOUW | WUUSTWEZEL | OPGELEVERD
TYPE-NUCHTER-TRADITIE-ABSTRACTIE

Een zonevreemde woning tussen de boerderijen wordt herbouwd.
De typologie van de lange gevelhoeve wordt aangewend en
alle kwaliteiten ervan worden gemaximaliseerd. Verzonken
slaapvertrekken vervangen funderingen en leefvertrekken worden
op een belvedère geïnstalleerd waardoor ze kunnen genieten van
de ruimtelijkheid van het zadeldak. Bovendien geniet de woning
zo op elk moment van het jaar, ook wanneer de maïsvelden als
een muur rond hun perceel staan, van een weids uitzicht. De
typerende plint en schouw wordt uitvergroot en geeft de neutrale
hoeve een eigen statuut.
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WEEKENDHUIS IN HET BOS
18009 | NIEUWBOUW | GIERLE | UITVOERING
GENEREUS-SCHAARSTE-MAAKBAAR-ONDERGESCHIKT

In de bossen van het Kempische Gierle wordt een vakantiewoning
opgetrokken. Binnen zeer strikte voorschriften, waarbij de woning
maximaal 80m2 en 240m3 mag zijn, wordt een grondplan
ontworpen die alle noden van het perceel en de gebruiker in een
vloeiende lijn opneemt. Het maximaliseren van de leefvertrekken
zorgt ervoor dat slaapvertrekken geminimaliseerd worden tot
slaapkajuiten. De woning plooit zich daarenboven rond drie
verschillende buitenplekken die de woning telkens op een andere
manier naar buiten toe vergroten. As-verdraaiingen zorgen samen
met goed gekozen openingen en gesloten wanden enerzijds voor
specifieke zichten en anderzijds voor voldoende privacy. Ondanks
het feit dat de zuidelijke voorgevel volledig gesloten is, krijgt de
woning op elk moment van de dag zonlicht.
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schets : hoe we onderzoeken

ZEGELWONING VOOR EEN KNUTSELAAR
17008 | NIEUWBOUW | ANTWERPEN | OPGELEVERD
RATIONEEL-COLLECTIEF-VERPAKKING-DUURZAAM

Een verouderde rijwoning in Borgerhout wordt gesloopt en
vervangen door een nieuw, groter en duurzamer exemplaar. De
woning wordt, omwille van de flexibiliteit waarnaar gestreefd wordt,
opgebouwd uit een minimum aan bouwelementen. Scheigevels
dragen de betonnen platen en gevels worden als een gordijn voor
de structuur gehangen. Het vrij plan laat alle mogelijke invullingen
toe zodat de woning kan evolueren doorheen de tijd. De woning
wil doorgedreven eerlijk en een weerspiegeling zijn van de
bouwheer, een meester knutselaar. Materialen worden zichtbaar
gelaten, een techniekenschacht loopt centraal door de woning,
de gevel is een verwijzing naar voormalige atelierwoningen. De
vitrine aan de voorgevel kan volledig geopend worden waardoor
het zich laagdrempelig naar de buurt opstelt.
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HALFOPEN GEKNIKT
13012 | NIEUWBOUW | SINT-LENAERTS | OPGELEVERD
TYPE-NUANCE-IDENTITEIT-INTERPRETATIE

Het Vlaamse landschap wordt gekenmerkt door verkavelingen
met eenzelfde typologie aan woningen. Binnen opgelegde, vaak
onaantrekkelijke, stedenbouwkundige voorschriften ontstaan
straten waarin de ene woning wel familie is van de andere, maar
waarin zelden een woning een eigen identiteit durft te hebben.
De laatste woning in een typische Vlaamse verkaveling vormt de
overgang tussen straat en weiland. De woning in een standaard
gabarit wordt zo gekneed dat het een punt zet achter de straat,
het zich ideaal oriënteert naar tuin en zon en het specifieke
zichten genereert op de omliggende weilanden.
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MODERN HUIS <> KLASSIEKE TRADITIE
19009 | NIEUWBOUW | LOENHOUT | AANBESTEDING
ORNAMENT-STIJL-EMPATHIE-NORMAAL

De bouw van een halfopen eengezinswoning vertrekt vanuit de
vraag om enerzijds werk en wonen te combineren en anderzijds
een antwoord te bieden op verschillende bouwstijlen. De
verticale circulatie werkt verbindend voor de woning en scheidt
het werk van het wonen. In de ‘donkere’ zones van de halfopen
bebouwing worden bergingen en natte ruimtes ingetekend zodat
de leefruimtes optimaal van het licht kunnen genieten. Voor de
verschijningsvorm van deze woonst worden baksteenverbanden,
dorpels, een plint en verzorgd houten schrijnwerk ingezet om de
bouwtraditie en -ambacht te eren. Het asymmetrische zadeldak
zorgt voor een atypische verschijningsvorm en zorgt voor
doorzichten tussen verschillende ruimtes.
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HEDENDAAGSE FERMETTE

14006 | NIEUWBOUW | WUUSTWEZEL | OPGELEVERD
TIJDLOOS-NEUTRAAL-NUCHTER-TYPE

Architectuur is geen tijdelijke discipline en maakt hierdoor liefst geen deel uit van tijdelijke
trends en modeverschijnselen. Een vraag naar een pastorijwoning met landelijke stijl wordt
gedurende het ontwerpproces herleidt tot enkele specifieke “klassieke” beeldbepalende
elementen. Het abstraheren, het samenvoegen en uitvergroten van deze elementen zorgt voor
een stijl- en tijdloos geheel met een eigen identiteit. Een dakkapel met schouw wordt een
beeldbepalend ornament, streklagen in waaier worden één doorlopende streklaag met luifel.
Het plan plaatst zich op een constructief grid en geeft de woning een rustige geveltaal met
klassieke porte-fenêtres.
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plan: hoe we tekenen

HOUTEN ZORGWONING
14003 | VERBOUWING | LOENHOUT | OPGELEVERD
EMPATHIE-COLLECTIEF-ARCHETYPE-ABSTRACTIE

Een lange gevelhoeve, in het midden van de velden, werd doorheen de
tijd uitgebreid met stal en schuur. De zuiverheid van de initiële hoeve
ging samen met zijn authenticiteit verloren. Van de vraag om de hoeve
om te vormen tot een zorgwoning voor een gezin en grootmoeder wordt
gebruik gemaakt om de hoeve zijn kwaliteiten terug te geven. Het grote
aaneengeschakelde bouwvolume wordt herleidt tot drie aparte volumes
rond een erf. De typologie van een lange gevelhoeve wordt geabstraheerd
en daarom volledig in hout uitgevoerd. De zorgwoning vormt hierdoor
een eigentijds maar herkenbaar en neutraal geheel binnen zijn landelijke
omgeving.
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MAXICHALET
19003 | NIEUWBOUW | MAASEIK | WEDSTRIJDONTWERP
CONTEXT-ONTMOETEN-RESPECT-INTERPRETATIE

Centraal in een woonwijk wordt plaats gemaakt voor een nieuw zorghuis met dagcentrum
en leefgroepen voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Er wordt gezocht naar een gebouw dat zich
enerzijds inpast in de kleinschalige korrel van de wijk en anderzijds een grote eigen identiteit
heeft. Een archetype van een huis, maar dan onder twee kappen, stimuleert ontmoeting en laat
afzondering toe. Het gebouw bouwt inzake privacy gradueel af. Open leefvertrekken worden
geschakeld aan een eigen buitenruimte, rustzones met hoeken genereren overgangen tussen
ontmoetings- en afzonderingsruimtes. Elementen van de bestaande woningen uit de wijk
wordt geïnterpreteerd en toegevoegd, uitvergroot of geabstraheerd. Deze toevoegingen dragen
enerzijds bij aan mooie interne belevingsmomenten en zorgen er anderzijds voor dat het
zorghuis knipoogt naar de wijk.
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2 ERVEN, 12 WONINGEN
14018 | NIEUWBOUW | OOSTMALLE | HAALBAARHEID- EN BEELDKWALITEITSSTUDIE
ORIENTATIE-PLEK-DIALOOG-VERANTWOORDELIJKHEID

Een grasvlakte in Oostmalle wordt op vraag van de ontwikkelaar op een atypische manier
ingevuld met kwalitatieve woningen. Het project zet in op collectiviteit. Twee clusters van telkens
zes woningen worden rond een gemeenschappelijk erf gebouwd. Het publieke domein bouwt
zich stelselmatig af van publieke straat, over semipubliek erf tot de private tuin en reikt zo
alle mogelijkheden aan tot verschillende manieren van ontmoeten. Drie alzijdige typewoningen
kunnen per kavel geroteerd worden zodat deze telkens optimaal georiënteerd zijn. De woningen
refereren naar de landelijke buren en zijn flexibel ontworpen zodat ze door kopers naar eigen
wens ingevuld kunnen worden.
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COHOUSING IN TUIN
17010 | NIEUWBOUW | SINT-JOB-IN-’T-GOOR | UITVOERING
CONTEXT-AANPASSEN-MAATWERK-ACCURAAT

De schitterende grote tuin van het ouderlijk huis
vormt het groene decor voor 3 nieuwbouwwoningen,
1 polyvalent gebouw en 1 verbouwing van een woning.
Hierdoor zullen alle kinderen, schoonkinderen en
kleinkinderen samenwonen in één parkomgeving. Er
wordt een masterplan ontwikkeld waarin voldoende
aandacht besteed wordt aan een mix tussen privaat en
collectief gebruik. De alzijdige woningen grenzen met hun
“voorgevel” aan een centraal erf met polyvalent gebouw en
met hun “achtergevel” aan een meer geprivatiseerde tuin.
Woningen worden omgedraaid: slapen in een souterrain
en leven op een belvedère. De privacy van de woning
wordt hierdoor, samen met het zicht op het omliggende
groen, geoptimaliseerd. Door de woningen te voorzien van
schuine daken ontstaan afwisselend lessenaars-, zadel- en
vlinderdaken en blijft de kroonlijsthoogte van elke woning
telkens laag waardoor het zich zo onderdanig mogelijk ten
opzichte van de groene omgeving opstelt. De verharding
op het terrein bouwt gradueel af en groene lobben met
struiken en bomen worden ingezet als afbakende en
ordende elementen.
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SOCIAAL SCHAKELEN
15004 | NIEUWBOUW | MERCHTEM | WEDSTRIJDONTWERP
REDUCTIE-NAAD-NUANCE-STANDAARD

De

diversiteit

beeldvormende

in

schakeling

weerslag

op

de

heeft

een

volumetrie

Merchtem wordt gekenmerkt door een typische dorpsstructuur
van halfopen en gesloten lintbebouwing, zowel bestaande uit
kleinere woningen als grotere gebouwen. Het dynamische geheel
van 20 units wordt opgebouwd uit twee verschillende opstellingen
van elk vier units waarmee vrij geschakeld kan worden Zo ontstaat
een diverse mix van een-, twee- en driekamerappartementen. De
diversiteit in schakeling heeft een typerende beeldvormende
weerslag op de volumetrie van het monolitisch geheel. De
raamopeningen worden gedimensioneerd op de gulden snedeverhouding. Dit zorgt enerzijds voor evenwicht en rust in de
geveltypologie en geeft anderzijds een aanleiding tot vier
verschillende soorten raamopeningen, elk behorend tot een
specifieke functie. Het woonblok wordt gekenmerkt door een
doorlopende plint in gemetste claustra die ritmisch doorbroken
wordt door de massieve trappenkokers. Ook de alternerende
gevelhoogtes refereren naar het verschil in korrel van het
omliggend stedelijk weefsel. De semi-transparante voorzetgevel
introduceert een voelbare scheidingslijn en bufferzone tussen het
publieke en het private domein.

typerende
van

het

geheel, wat leidt tot een monolitisch volume dat
massiviteit en openheid afwisselt in zijn gevelbeeld.
De raamopeningen worden gedimensioneerd op de gulden
snede verhouding. Dit zorgt enerzijds voor evenwicht
en rust in de geveltypologie en geeft anderzijds
een aanleiding tot vier soorten raamopeningen, elk
behorend tot een specifieke functie.
Het woonblok wordt gekenmerkt door een doorlopende
plint in gemetste claustra die ritmisch doorbroken
wordt door de massieve trappenkokers. Samen met de
alternerende gevelhoogtes, refereert naar het verschil
in korrel in het omliggend stedelijk weefsel. De semitransparante ‘voorzetgevel’ introduceert een voelbare
scheidingslijn en bufferzone tussen het publieke en
het private domein.
Het voorgestelde materialenpalet focust op goedkope
materialen met natuurlijke kleuren die efficiënt worden
toegepast. Daar er maar vier verschillende raamtypes
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duidelijke

herkenbaarheid.

De

claustra

wordt

gevormd door de geperforeerde gevelsteen gekanteld op
zijn strekkant te metsen, waardoor hiervoor geen nieuw
materiaal aangewend hoeft te worden.

inkom

een

toilet
berging

leggen een extra accent in het gevelbeeld en leveren

badkamer
slaapkamer klein

kleurtint als de gevelsteen. De witte opengaande delen

slaapkamer groot

worden. De vaste raamprofielen hebben een gelijkaardige

eetruimte
keuken
zitruimte

zijn, kunnen deze eenvoudig in serie geproduceerd
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WOONFABRIEK
14067 | NIEUWBOUW | OOSTENDE | WEDSTRIJDONTWERP
NUCHTER-STRUCTUUR-STANDAARD-VERPAKKING

Voor een appartementsgebouw in Oostende wordt een doorgedreven rationele ontwerphouding
aangenomen. Rationaliteit resulteert in een woonmachine met een compact volume, een
zuivere footprint, een logische stapeling en een beperkt circulatiepatroon wat de bouwbaarheid,
het bouwbudget en de duurzaamheid van het gebouw ten goede komt. In plaats van de
voorgeschreven onregelmatige bouwlijnen in zijn volledigheid te bebouwen, benut het
ontworpen gebouw slechts de oppervlakte die nodig is om de urbane kwaliteit van de site te
versterken. Passerellen worden ontmoetingsplekken en wintertuinen vormen een genuanceerde
schakel tussen de semipublieke passage en de private woning. De statige glas-beton gevel geeft
één aangezicht aan het gebouw en vormt daarenboven een overgangszone tussen buiten- en
binnenklimaat. Zij- en achtergevels krijgen nuance door het gebruik van azuurblauwe tegels.
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RIJWONINGEN OP DE HELLING
13008 | NIEUWBOUW | ROOSDAAL | VOORONTWERP
ARCHETYPE-INTERPRETATIE-INTUITIE-VERANTWOORDELIJKHEID

Op een oplopend terrein in Roosdaal met een breedte van 42 meter wordt er gevraagd om zo
veel mogelijk, doch kwalitatieve, appartementen te bouwen. De moeilijke site met een zuidelijke
voorgevel, aanzienlijk niveauverschil tussen voor- en achtertuin en het strikte voorgeschreven
gabarit bepalen dat er in plaats van zes gestapelde appartementen beter zes rijwoningen
met elk een eigen voordeur en eigen tuin worden ontworpen. De constructieve logica blijft
hierdoor intact en liftschachten worden geëlimineerd. De doorzontypologie zorgt ervoor dat alle
leefruimten op elk moment van de dag voldoende zon krijgen en dat elke leefruimte telkens
grenst aan ofwel de noordelijke tuin ofwel het zuidelijk dakterras. Het in vraag stellen van de
initiële opdracht en het herinterpreteren van de vraag naar de alledaagse noden, maakt dat er
teruggegrepen wordt naar het basisbeeld van de rijwoning en haar constructieve voordelen.
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maquette: hoe we testen

CHIRO ADELHEID
18006 | NIEUWBOUW | KRUIBEKE | AANBESTEDING
PLEK-NORMAAL-NAIEF-EVIDENTIE

Op een veld achter de verouderde chirolokalen wordt plaats
gemaakt voor een nieuwbouw jeugdlokaal. Een compact
gebouw refereert naar de typologie van een Italiaans pallazo.
Afdelingslokalen worden rond een centraal, introvert atrium
gebouwd en krijgen daarenboven elk een eigen extravert
loggia. Doordat het gebouw 45° gedraaid is ten opzichte
van de perceelsgrenzen krijgt het een duidelijk front aan
het toegangsplein, opent het zich naar het achterliggend
speelterrein en worden er afdelingstuinen in de hoeken
van het terrein gecreëerd. Het gebouw krijgt een slagvaste,
betonnen, “Spartaanse” plint maar krijgt warmte en sfeer
door het houten dak dat als een tapijt over het gebouw
wordt gelegd. Het hellend dak in rode goflplaten, met een
hoek af, definieert de typologische verschijningsvorm van
een jeugdlokaal.
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JEUGDHUIS DE RAAP
13011 | NIEUWBOUW | LOENHOUT | OPGELEVERD
CONTEXT-MAAKBAAR-ONTMOETEN-INTUITIE

Een restperceel tussen het sport- en buurtpark vormt de locatie
van het nieuwe jeugdcentrum in Loenhout. Het kleine perceel
en zijn omgeving dwingt het grote gebouw naar de ondergrond
zodat het zich neutraal opstelt ten opzichte van het park en
daarenboven, omwille van de gronddekking, voor minimale
geluidsoverlast zorgt. De verzonken patio vormt de toegang
tot en het centrum tussen het jeugdhuis en het repetitielokaal
en definieert een buitenplek voor de jongeren. Het compacte
jeugdhuis herbergt een lage caféruimte en een hoge feestzaal
dat zich, samen met de berging op het maaiveldniveau, als een
houten paviljoen op het groene talud toont.
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LOODS VOOR JEUGD
19018 | NIEUWBOUW | RIJKEVORSEL | VOORONTWERP
STRUCTUUR-RATIONEEL-TYPE-VERPAKKING

De gemeente Rijkevorsel wil verschillende verenigingen
samen huisvesten op één site tussen de weilanden net buiten
de dorpskern. Tennishallen, een jeugdhuis en verschillende
sportvelden dicteren de schaal van het toekomstige sporten verenigingenpark.Het archetype van een loods wordt,
omwille van het beperkte bouwbudget, de bouwsnelheid en de
duurzame structuur, ingezet als verschijningsvorm van de nieuwe
jeugdlokalen. Een asverdraaiing in lokaalschakelingen genereert
overmaat dat kan ingezet worden als polyvalente speelplekken.
Het grote programma wordt over twee kleinere gebouwen
verdeeld waardoor het geheel op schaal van de omgeving blijft en
er bovendien gedefinieerde buitenplekken ontstaan. Het gebouw
krijgt een duurzame, slagvaste plint die samen met groene
sandwichpanelen de bouwkost zoveel mogelijk inkrimpt.
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JEUGDCENTRUM DE LEONAAR
20008 | UITBREIDING | AARTSELAAR | WEDSTRIJDONTWERP
AANPASSEN-EVIDENTIE-DIALOOG-VOLLEDIG

Aan een jaren ‘90 feestzaal, met typische verschijningsvorm
en geel en roze gevelsteen, dient een uitbreiding met
jeugdlokalen, kantoren en vergaderzalen verwezenlijkt te
worden. Het zou een gemiste kans zijn om deze opgave
louter op te vaten als een oppervlaktevergroting. Door
het programma op te splitsen en de uitbreiding langs de
voor- en achterkant te voorzien, krijgt het gebouw een
eigen gezicht en functioneert het optimaal. Daarenboven
is het een kleine moeite om de resterende gevels na te
isoleren en af te werken waardoor er één nieuw geheel
ontstaat. Samen met de uitbreidingen aan de tribune en
de nieuwe achtergevel van het toekomstige zwembad
worden er duidelijke randen gevormd aan een nieuw
toegangsplein voor het achterliggend sportcentrum.
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ZUIDERPERSHUIS
20001 | UITBREIDING | ANTWERPEN | VOORONTWERP
RESPECT-NARRATIVITEIT-IDENTITEIT-TRADITIE

Het Zuiderpershuis werd eind 19e eeuw langsheen de Antwerpse dokken gebouwd
en fungeerde als krachtcentrale. De demping van de dokken in 1984 zorgde ervoor
dat het Zuiderpershuis werd omgebouwd tot cultuurhuis met verschillende zalen,
tentoonstellingsruimtes, workshopruimtes, kantoren en een café. De wijzigende behoeften
doorheen de historie zorgde voor een amalgaam aan ruimtes en aanbouwen zonder
duidelijke identiteit. De huidige entree zit verscholen in de stad en heeft de beeldkwaliteit
van een garagebox. De zone voor het gebouw is eerder restruimte dan verblijfsplek. De
beeldbepalende portieken van de bestaande zaal worden buiten doorgezet en vormen zo
een nieuwe facade voor het gebouw. De nieuwe entree geeft het Zuiderpershuis een eigen
aangezicht, omarmt een voorplein en linkt het toekomstige park met het cultuurhuis. Het
zorgt daarenboven voor een foyer waarbij het gebouw op het knooppunt, in tegenstelling
tot wat het nu is, zeer lees- en bruikbaar wordt.
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CULTUURHUIS STEENBERG
16020 | NIEUWBOUW | KALMTHOUT | WEDSTRIJDONTWERP
VERANTWOORDELIJKHEID-INHOUD-TACTILITEIT-GENEREUS

In het park van Erpe-Mere wordt langsheen de vijver een nieuw cultuurcentrum gebouwd. Het
gebouw huisvest een theaterzaal, een academie, kantoren voor jeugd-, cultuur- en toeristische
diensten en lokalen voor de technische dienst. Het gebouw vormt een volumetrische schakeling
waarbij vier basisvolumes met de verschillende functies tegen elkaar geschoven worden. Zo
blijft het groot gebouw, dat zich landschappelijk inpast naar de vijver, zeer leesbaar. De vier
basisvolumes krijgen elk een eigen constructieprincipe met een specifieke sfeer. Het betonnen
cassettenplafond geeft de foyer een ruwe, stevige uitstraling terwijl de theaterzaal omwille van
de houten radiale opbouw eerder warm, zacht en licht is. Naakte structuur wordt hierbij gratis
ornament.
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beeld: hoe we visualiseren

SCHOOL ‘T KLAVERNEST
17026 | NIEUWBOUW | WECHELDERZANDE | UITVOERING
SCHAARSTE-BOERENVERSTAND-TIJDLOOS-DUURZAAM

Op een schoolterrein, waarop vandaag een prefabschool
voor 120 kleuters staat, zullen in de toekomst 350 kleuters
en lagere schoolkinderen rondlopen. Het bouwperceel
voor de nieuwe school is met andere woorden van bij
aanvang te klein. Schaarste in plaats en budget resulteert
in een goedwerkende, constructief en functioneel logisch
opgebouwd plan. Een compact gebouw zet zich centraal op
het terrein en deelt de school op een evidente manier in een
kleuter- en lagere school met elk hun eigen speelplaats. Op
gelijkvloers krijgen leerkrachten, refters, polyvalente zalen,
de kleuterschool en de bestaande turnzaal, die mee wordt
geïntegreerd, een plaats. De lagere school, waarbij klassen
rond open leercentra worden geschakeld, worden op niveau
+1 en +2 voorzien. Het slaafse plan, waarbij omwille van
aanpasbaarheid en duurzaamheid alles op een constructief
grid wordt gezet, vertaalt zich eveneens in een statige
geveltaal waarbij diepte en materialiteit ervoor zorgen dat
de façade op een genuanceerde manier detail krijgt.
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GEKNELD INKOMPAVILJOEN
14062 | VERBOUWING | LOENHOUT | VOORONTWERP
NAIEF-STIJL-GESCHIEDENIS-AANPASSEN

In Vlaanderen bouwt zowat iedereen naar eigen wens en smaak, wat resulteert
in een architecturale versnippering met een hoge variateit aan bouwstijlen. Hoe
deze verschillende bouwstijlen ten opzichte van mekaar staan, blijkt de grote
menigte dikwijls niet te interesseren. In de opdracht voor een verzekerings- en
vastgoedkantoor in Loenhout worden we met de twee uitersten geconfronteerd.
Het geklasseerde oud gemeentehuis heeft een grote beeldkwaliteit en straalt klasse
en waardigheid uit. Het achterliggende kantoor heeft een erg aanwezig, typische
jaren 90, cirkelvormig grondplan en een vuurrode baksteen. In het ontwerp voor
een nieuwe entree, die de verbinding maakt tussen beide gebouwen, wordt er
naar een uitgebalanceerd ontwerp gezocht dat zowel vormelijk aansluit bij beide
gebouwen als een functioneel antwoord biedt op het programma. De toegang met
brede, horizontale en uitnodigende belijning torst zich tot een torengebouw op het
smalste punt tussen de twee gebouwen. Intern vormt het betonnen dak een foyer
en een verderzetting van het openbaar domein waar mensen circuleren, passeren
of stilstaan. Het verblijven in de foyer is omwille van het zenitaal licht, de atypische
ruimtelijkheid, het gebruik van zichtbare materialen en de interne gewaarwording
van de twee gebouwen een unieke beleving.
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SHOWROOM ALS KAZERNE
15052 | NIEUWBOUW | BUGGENHOUT | WEDSTRIJDONTWERP
STRUCTUUR-GENEREUS-INHOUD-EVIDENTIE

De uitstraling van een nieuwe brandweerkazerne volgt vanuit een doordachte beweegreden
die zich in eerste plaats op de stedenbouwkundige context richt, maar ook zijn weerklank vindt
op andere conceptuele niveaus. De eenrichtingsstraat waarlangs het bouwperceel gelegen is
en de grote draaicirkels van de brandweerwagens, geeft de aanleiding om het nieuwe gebouw
onder een hoek van 45° te plaatsen. Zodoende staan de wagens gestationeerd in de rijrichting
waardoor het uitrijden bij een interventie sneller kan verlopen. De prominent aanwezige
zaagtandgevel, die door deze planmatige verdraaiing ontstaat, bestaat in de rijrichting uit
dichte sectionaalpoorten maar is volledig beglaasd in de andere richting waardoor de
zijdelngse profielen van de brandweerwagens steeds zichtbaar zijn. Op die manier vormen
de geparkeerde wagens zelf het uithangbord van de nieuwe brandweerkazerne, zonder dat
daarvoor glazen sectionaalpoorten, die energetisch zeer ongunstig zijn, moeten worden
toegepast.
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KRINGWINKEL
15010 | VERBOUWING | AALST | OPGELEVERD
ORNAMENT-ABSTRACTIE-EMPATHIE-NOBEL

De Kringwinkel van Aalst krijgt voor vijf jaar een erfpacht over
een oud pakhuis langs het kanaal. Om het gebouw gebruiksklaar
te maken, zijn opfrissingswerken onontbeerlijk. De tijdelijkheid,
het beperkte budget en het “brand Kringwinkel” dicteren
de ontwerpopdracht. Op uitzondering van wat verflagen en
aanpassingen aan de technieken gebeurt er niets aan de
structuur van gebouw. De anonieme maar aangetaste gevel
krijgen een eigen identiteit en wordt behangen met 250
recuperatiedeuren waardoor zowel het gebouw als de deuren een
tweede leven krijgen, een letterlijke vertaling van de ideologie van
de Kringwinkel. Het project is daarenboven een project van het
volk waarbij iedereen zijn eigen deurtje bijdroeg.
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INDUSTRIËLE INBREIDING
14052 | INBREIDING | OLEN | OPGELEVERD
ONDERGESCHIKT-NUCHTER-MAATWERK-VOLLEDIG

Een bedrijf verhuist zijn werkplaats van Hoogstraten naar het centraal
gelegen Olen met als doel te groeien in efficiëntie. Een bestaande lege
loods wordt op maat en volgens het de logica van het productieproces
opgedeeld met mezzanines, trappen en lift. Een toonzaal fungeert als
schakel tussen kantoor en werkplaats en een loft boven de kantoren kijkt
uit op het productieproces. Waar de inbreiding in de loods zeer rationeel,
standaard en ondergeschikt is aan de productie, is de uitwerking van de
loft zeer specifiek. Genereuze meubelvolumes delen enerzijds een leeg
plan op in zones en herbergen anderzijds functies zoals een douche,
berging, toilet en keuken.
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werf: hoe we bouwen

ZORGWONEN VOOR JONG & OUD
18002 | NIEUWBOUW | WUUSTWEZEL | HAALBAARHEIDSSTUDIE
ONTMOETEN-NUCHTER-STANDAARD-COLLECTIEF

Op een overstromingsgevoel gebied op de grens van een
dorpskern en een agrarisch gebied worden bejaardenwoningen
en zorgwoningen nauwkeurig ingeplant. Plaats voor groen,
water, trage verbindingen en doorzichten zijn van bovengeschikt
belang. Zes getrapte paviljoenen liggen geschrankt langs elkaar
en laten zo veel mogelijk plaats voor ongerepte natuur. Een
uitgekiende structuur geeft elk paviljoen de mogelijkheid
om in te zetten als bejaardenwoning, als zorgwoning of als
gemeenschapsvoorzieningen. Gevels worden op een neutraal grid
uitgewerkt en bekracht hierdoor het duurzame karakter van de
woonontwikkeling.
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PARK-PLEIN-ERF-THUIS
20006 | NIEUWBOUW | ERTVELDE | WEDSTRIJDONTWERP
ORIENTATIE-NARRATIVITEIT-NORMAAL-PLEK

De Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen steeft er naar om op een vrij
bouwterrein in Ertvelde zo’n 110 woningen te realiseren. Het project vertrekt vanuit verschillende
schaalniveaus waarbij evenveel belang wordt gehecht aan de stedenbouwkundige inpassing
als aan de deurklink van de voordeur. Het project zet in op collectiviteit en ontmoeting. Je
woont aan een park, een plein of een erf. Openbaar domein en privatief perceel vervaagt en
versterken mekaar. Klassieke woningvolumes met zadeldaken worden op verschillende maar
evidente manieren aan elkaar geschakeld waardoor elke woninggroep genuanceerd wordt en
een eigen identiteit krijgt.
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3 LOCATIES + 1 GEMEENTEHUIS = 1 CENTRUMSTUDIE
17024 | ONDERZOEK | WUUSTWEZEL | VOORSTUDIE
EMPATHIE-COLLECTIEF-NEUTRAAL-GESCHIEDENIS

Op de vraag waar Wuustwezel zijn nieuw en groter
administratief centrum moet huisvesten, loopt het bestuur
spaak. Een locatieonderzoek legt heel wat potenties en
pijnpunten in het dorpscentrum bloot waardoor de studie
meer wordt dan een locatieonderzoek. De zoektocht is de
kans om aan kernversterking te doen, kwaliteit te geven
aan enkele sleutelsites en onafgewerkte hiaten voor goed
op te lossen. Het gaat over genereren van plekken met een
betekenis en het teruggeven van de Wuustwezelse identiteit.
Identiteit die doorheen de jaren is afgenomen dankzij de
wildgroei van disproportionele appartementsblokken.
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THUISKOMEN X(2)3
20007 | NIEUWBOUW | KAPRIJKE | WEDSTRIJDONTWERP
TYPE-AMBACHT-IDENTITEIT-TRADITIE

23 sociale woningen in Kaprijke krijgen een
gelijkaardig,
compact
en
gemakkelijk
te
bouwen typeplan maar krijgen, op vraag van
de bouwmaatschappij, elk hun eigen specifieke
verschijningsvorm. Drie clusters met ‘moderne’,
‘hedendaagse’ en ‘klassieke’ woningen vormen in
totaliteit één ensemble. Het anders inzetten van
enkele stijlfragmenten is voldoende om woningen
van een andere “stijl” te voorzien. Zo zal elke
potientiële koper zich kunnen vereenzelvigen met
een woning zonder dat het in essentie anders hoeft
te zijn. Het typeplan per woning kent daarenboven
steeds één dragende lijn waardoor de woning
doorheen de tijd kan meegroeien met het gezin.
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foto: wat we opleveren

PROJECTLIJST i.o.v. OBJEKT ARCHITECTEN
blz.

PROJECTLIJST i.o.v. BURO BAUER

proj.nr.

projectnaam

omschrijving

locatie

status

13001

Van Nieuwenberg

verbouwing houtzagerij tot woningz

Aalst

opgeleverd

blz.

proj.nr.

projectnaam

omschrijving

locatie

status

17002

Pioniersstraat

nieuwbouw rijwoning

Antwerpen

casestudy

nieuwbouw halfopen woning

Merksplas

aanbesteding

nieuwbouw rijwoning

Borgerhout

opgeleverd

decor theaterstuk

-

opgeleverd

13003 Verstraeten - Verkercke

uitbreiding rijwoning

Roosdaal

opgeleverd

17004 E-Construct

13004 Timmermans - Fagard

interieur boekhoudkantoor

Grimbergen

opgeleverd

52 17008 Lathouwers

13005 VMSW Dilbeek

nieuwbouw 24 sociale woningen

Dilbeek

wedstrijd niet weerh.

13006 Tampere - De Ley
74 13008 Michiels - Lauwaert
13010
80 13011

Neubourg
jeugdhuis De Raap

54 13012 Goris - Wallyn

nieuwbouw cohousing met 6 wooneenheden

St-Job-in-’t-Goor

uitvoering

Pink Eye Showroom

nieuwbouw showroom

West-Vlaanderen

wedstrijd laureaat

14 17013

Neys - Maelfeyt

verbouwing rijwoning

Antwerpen

opgeleverd

opgeleverd

42 17014

Daniels - Jacobs

nieuwbouw woning

Kalmthout

opgeleverd

opgeleverd

17015

Geysen - Dierckx

verbouwing woning

Wuustwezel

opgeleverd

40 17016

Muys - Van Bavel

nieuwbouw halfopen woning

Brecht

opgeleverd

Vandermeer - Swaenen

nieuwbouw woning

Lier

voorontwerp

uitbreiding woning

Lebbeke

opgeleverd

nieuwbouw 6 rijwoningen

Roosdaal

voorontwerp

verbouwing woning met kinepraktijk

Eerdegem

opgeleverd

nieuwbouw jeugdcentrum

Loenhout

nieuwbouw halfopen woning

Sint-Lenaarts

13015

Timmermans

verbouwing woning

Dilbeek

opgeleverd

13018

Van Roey Rijkevorsel

studie woninginbreiding met 38 woningen

Rijkevorsel

haalbaarheidsstudie

13020 Aertsen - Meyvis

nieuwbouw woning

Brecht

opgeleverd

13024

Jonge Architecten Aan Zet

nieuwbouw 24 ouderenwoningen

Nieuwpoort

wedstrijd niet weerh.

13025

Tom Verstrepen

13026 Sultan Sushi
62 14003 Beyers - Bogaerts
14004 Pieters - Heirman
58 14006 Vissers - Van der Velden

17009 Slaapwel Frank

verbouwing woning

Reet

opgeleverd

ontwerp trofee voor GO IV

-

opgeleverd

68 17010 Cox
17011

17017
46 17018
17021

Van Looveren - Meyvis

nieuwbouw woning

Wuustwezel

opgeleverd

Ambassade Parijs

verbouwing ambassade Parijs

Parijs

kandidatuurst. niet weerh.

haalbaarheidsstudie administratief centrum

Wuustwezel

opgeleverd

verbouwing 2 appartementen

Antwerpen

voorontwerp

108 17024 haalbaarheid Wuustwezel
17025

Marijnissen

92 17026 Scholen van Morgen

verbouwing woning en schuur tot zorgwoning

Loenhout

opgeleverd

nieuwbouw School

Wechelderzande

uitvoering

ism DJB-arch.

verbouwing rijwoning

Liedekerke

opgeleverd

17027

De Ideale Woning

nieuwbouw 9 sociale woningen

Niel

wedstrijd 2e plaats

ism DJB-arch.

nieuwbouw halfopen woning

Wuustwezel

opgeleverd

17029

Geysen - Raats

nieuwbouw woning

Wuustwezel

voorontwerp

haalbaarheidsstudie woningen en appartem.

Wuustwezel

haalbaarheidsstudie

haalbaarheidsstudie woningen en appartem.

Wuustwezel

haalbaarheidsstudie

verbouwing woning

Antwerpen

opgeleverd

14010 Geysen - Raats

interieur appartement

Wuustwezel

opgeleverd

14012

Vercammen

nieuwbouw rijwoning

Aartselaar

opgeleverd

14017

Heyman

nieuwbouw woning

Mechelen

opgeleverd

nieuwbouw 12 woningen rond 2 erven

Oostmalle

haalbaarheidsstudie

78 18006 Chiro Adelheid

nieuwbouw chirolokalen

Kruibeke

aanbesteding

nieuwbouw skateterrein

Wuustwezel

opgeleverd

48 18009 Wynen

nieuwbouw vakantiehuis

Gierle

uitvoering

66 14018 Parkimmob
14019

Skateterrein Wuustwezel

24 14026 Salon R

18001 Zodiac
104 18002 Kampweg
18005 Verstraelen - De Pooter

verbouwing kapsalon met appartement

Mechelen

opgeleverd

verbouwing rijwoning

Mortsel

aanbesteding

14027

Immo Pro

nieuwbouw 7 appartementen

Roosdaal

voorontwerp

16 19001 Schrauwen - Vissers

verbouwing woning

Kalmthout

aanbesteding

14031

De Backer

nieuwbouw woning

Leest

uitvoering

64 19003 Ons Dak

nieuwbouw 63 woningen en jeugdzorgcentrum

Maaseik

wedstrijd lopend

verbouwing en uitbreiding rijwoning

Aalst

opgeleverd

19004 Van Dongen

verbouwing rijwoning

Antwerpen

voorstudie

uitbreiding hoeve

Geel

voorontwerp

20 19005 Marien - Helsen

uitbreiding woning

Beerzel

aanbesteding

uitbreiding en verbouwing woning

Asse

opgeleverd

19007 Kustermans

meubelontwerp

Loenhout

opgeleverd

26 14032 Van de Putte
14039 Vanderbeek
18 14040 Scherpereel
14046 M-Probuild

interieur kantoren

Wemmel

opgeleverd

14047 Mertens - Geysen

verbouwing woning

Sint-Lenaarts

opgeleverd

14049 Van der Heyden

ism Pink Eye

ism Contekst

18010 Albers - Haesen

56 19009 Hendrickx - Schrauwen

nieuwbouw halfopen woning

Loenhout

aanbesteding

19011

Winvorm Leiedal

architectenpoel nieuwbouw sociale woningen

Zuid-West Vlaand.

kandidatuurst. niet weerh.

19012

Winvorm Uitkijktoren

nieuwbouw uitkijktoren aan zee

De Panne

kandidatuurst. niet weerh.

nieuwbouw woning

Pelt

bouwaanvraag

nieuwbouw woning

Dilbeek

voorontwerp

inbreiding loods met kantoren, showroom, loft

Olen

opgeleverd

14053 Van Schandevijl

nieuwbouw halfopen woning

Londerzeel

opgeleverd

19014

MBVSW Eeklo

architectenpoel nieuwbouw sociale woningen

Eeklo

wedstrijd lopend

14054 Delauré - Vissers

nieuwbouw halfopen woning

Loenhout

opgeleverd

19015

Woonhaven Ekeren

nieuwbouw 56-62 appartementen

Ekeren

kandidatuurst. niet weerh.

ism OM/AR arch.

14060 Intervlees

verbouwing kantoren

Brasschaat

opgeleverd

19016

GMVM Zele

nieuwbouw 40 woningen

Zele

kandidatuurst. niet weerh.

ism OM/AR arch.

30 14061 Hellemans - Vrints

verbouwing en uitbreiding herenwoning

Berchem

opgeleverd

19017

Schamp

nieuwbouw 10 appartementen en 1 woning

Aalst

aanbesteding

ism Objekt arch.

94 14062 Aertsen & Partners

haalbaarheidsstudie kantoren

Loenhout

haalbaarheidsstudie

82 19018 Chiro Rijkevorsel

nieuwbouw chirolokalen

Rijkevorsel

voorontwerp

opgeleverd

86 20001 Zuiderpershuis

uitbreiding met inkompaviljoen

Antwerpen

voorontwerp

22 20002 Sutens

verbouwing woning

Hamont

bouwaanvraag

34 20003 Coenjaerts-Feijen

nieuwbouw woning

Hamont

bouwaanvraag

100 14052 LRB

14063 Jacobs - Hofmans

nieuwbouw woning

Wuustwezel

14066 De Smedt

verbouwing woning

Kapelle-op-den-Bos opgeleverd

nieuwbouw 65 appartementen

Oostende

72 14067 Open Oproep Oostende
28 14074 Steenland - Baeckelandt

wedstrijd niet weerh.

44 19013 Emmers

ism Contekst

ism Piovenefabi

verbouwing en uitbreiding woning

Dilbeek

opgeleverd

nieuwbouw voetbalaccomodatie

Kieldrecht

kandidatuurst. niet weerh.

14080 Vandervorst

verbouwing en uitbreiding rijwoning

Diest

opgeleverd

106 20006 MBVSW Biezenkouter

nieuwbouw 112 sociale woningen

Ertvelde

wedstrijd niet weerh.

14083 Cools

verbouwing en uitbreiding woning

Brecht

opgeleverd

110 20007 MBVSW Zuidstraat

nieuwbouw 23 sociale woningen

Kaprijke

wedstrijd niet weerh.

70 15004 Providentia

nieuwbouw 20 sociale woningen

Merchtem

wedstrijd niet weerh.

verbouwing en uitbreiding jeugdcentrum

Aartselaar

wedstrijd lopend

15006 Fameus

interieur conceptstore/evenement

Aalst

opgeleverd

nieuwbouw cohousing met 4-8 wooneenheden

St-Job-in-’t-Goor

voorontwerp

98 15010 Kringwinkel

interieur en gevelwijziging

Aalst

opgeleverd

verbouwing en uitbreiding woning

Rotselaar

voorontwerp

36 15013 Matté - Schollaert

nieuwbouw woning

Lede

opgeleverd

nieuwbouw woning

Temse

bouwaanvraag

20005 voetbal Kieldrecht

84 20008 jeugdcentrum Aartselaar
20009 Cohousing Wuyts
20010 De Wever - De Ruyver
38 20011 Thuy - Illeghems

15020 Igemo

nieuwbouw 50 woningen

Sint-Katelijne-Waver wedstrijd laureaat

20012 Engels - Vrints

uitbreiding woning

Brasschaat

voorontwerp

15038 Bauwens - Van Riel

verbouwing woning

Brasschaat

20013 Goed Wonen Rupelstreek

architectenpoel nieuwbouw sociale woningen

Boom

wedstrijd lopend

96 15052 Brandweer Buggenhout
15054 Huysmans - De Cuyper
16019

Vandekerkhof

88 16020 Cultuurhuis

opgeleverd

nieuwbouw brandweerkazerne

Buggenhout

wedstrijd 2e plaats

20014 De Ark

nieuwbouw 20 sociale woningen

Kasterlee

wedstrijd lopend

nieuwbouw woning

Lede

bouwaanvraag

20016 Van Dyck

nieuwbouw vakantiehuis

Wuustwezel

voorontwerp

nieuwbouw woning

De Panne

voorontwerp

nieuwbouw cultuurhuis

Erpe-Mere

wedstrijd niet weerh.

20017
ism Archilles

Roelands

verbouwing woning

Wuustwezel

voorontwerp

20018 Beyers-Bogaerts

verbouwing woning

Loenhout

voorontwerp

ism Studio Boite
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DRIES GEYSEN ° 27 oktober 1987

				

BURO BAUER - architect en zaakvoerder

				

OPLEIDING

				

2005 - 2010 master architectuur, Henry Van de Velde Instituut

ZITHOEK

EETRUIMTE

		
BEROEPSERVARING
2020 - . . .

architect zaakvoerder bij Buro Bauer architectuur bv, Antwerpen

2018 - . . .

lector ontwerpen architectuur, Universiteit, Antwerpen

2018 - . . .

praktijkdocent ontwerpen interieurvormgeving, Thomas More hogeschool, Mechelen

LIFT

2017 - 2019 architect zaakvoerder bij Buro Bauer, Antwerpen
2013 - 2016 architect zaakvoerder bij Objekt Architecten bvba, Aalst

KEUKEN
DOSSIERS

2011 - 2013 stagiair en project architect bij LV-architecten, Wuustwezel

GANG

2010 - 2011 stagiair architect bij Planners, Antwerpen
PATIO

2005 - 2010 zomerstages LV-architecten Wuustwezel

KANTOOR

				

SAM CARDINAELS ° 23 december 1991

				

BURO BAUER - ingenieur en zaakvoerder

				

OPLEIDING

				

2014 - 2017 master industriële wetenschappen: bouwkunde, UGent

				

2009 - 2013 bachelor ingenieurswetenschappen: architectuur, UGent

BEROEPSERVARING
2020 - . . .

ingenieur zaakvoerder bij Buro Bauer architectuur bv, Antwerpen

2017 - 2019 zelfstandig medewerker bij Buro Bauer, Antwerpen
2016 - 2017 deeltijds medewerker bij Objekt Architecten bvba, Aalst
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