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Referentielijst  (budgetten excl. BTW)  
 
 
 
 
 
 

Openbare gebouwen: 
- Jongeren Competentie Centrum, Deurne (B-architecten); bouwheer: AG VESPA (810.000 

euro), opgeleverd in 2010 
- Stadsadministratie Willebroek (BRUT architecten), bouwheer: gemeente Willebroek 

(7.000.000 euro), opgeleverd in 2012 
- Jongerencentrum, Liedekerke (architect Mike Viktor Viktor en A2D); bouwheer: Haviland 

(1.200.000 euro), opgeleverd in 2015 
- Gemeenschapscentrum met bibliotheek en polyvalente ruimtes, Aartijke (dertien 12 

Architecten); bouwheer: gemeente Zedelgem (1.275.000 euro), opgeleverd in 2016 
- Administratief centrum, Bierbeek (360 Architecten); bouwheer: gemeente Bierbeek 

(2.500.000 euro), opgeleverd in 2016 
- Nieuwbouw van een belevingscentrum, Abdij Van Averbode (B-architecten); bouwheer: 

Abdij Van Averbode (800.000 euro), opgeleverd in 2016 
- Nieuwbouw van het gemeenschapscentrum ‘De Rinck’, Anderlecht (LAVA architecten); 

bouwheer: Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel (4.800.000 euro), opgeleverd  
in 2018 

- Nieuwbouw van een bioklas voor kinderen, Edegem (BC architects & studies); bouwheer: 
gemeente Edegem (330.000 euro), opgeleverd in 2018 

- Heraanleg van het Albertplein en de bouw van de bijhorende openbare gebouwen, Vorst 
(B-architecten); bouwheer: gemeente Vorst (2.500.000 euro), opgeleverd in 2018 

- Nieuwbouw van een jeugdhuis met sportzaal, Nazareth (URA architecten) ; bouwheer : 
gemeente Nazareth (2.100.000 euro), opgeleverd in 2017 

- Nieuwbouw van het gemeentehuis, Kontich (plusoffice architects); bouwheer: gemeente 
Kontich (4.500.000 euro), opgeleverd in 2019  

- Verbouwing gastenverblijf en uitbreiding sportinfrastructuur van ADEPS-centrum, Loverval 
(LABEL architecture); bouwheer: Fédération Wallonie-Bruxelles (7.200.000 euro), 
opgeleverd in 2019 

- Verbouwing districtshuis Borgerhout, Borgerhout (Karuur architecten bvba); bouwheer: 
AG Vespa & Stad Antwerpen (3.106.500 euro), opgeleverd in 2019 

- Uitbreiding van het Gruuthusemuseum, Brugge (noAarchitecten); bouwheer: Stad Brugge 
(600.000 euro), opgeleverd in 2019 

- Nieuwbouw van een crematorium, Oostende (OFFICE Kersten Geers David Van Severen); 
bouwheer: intercommunale OVCO (4.800.000 euro), in uitvoering 

- Nieuwbouw van een sportzaal, Brussel (MDW architecten); bouwheer: Stad Brussel 
(6.000.000 euro), in uitvoering 

- Nieuwbouw van een bezoekerspaviljoen en stelplaatsen op het Provinciaal Domein 
Prinsenpark, Retie (Studio Thys Vermeulen); bouwheer: Provincie Antwerpen (2.100.000 
euro), in uitvoering 

- Ontmoetingscentrum Schorvoort, Turnhout (TRANS architectuur I stedenbouw); 
bouwheer: OCMW Turnhout (1.300.000 euro), in uitvoering 

- Uitbreiding van een ludotheek, familiehuis, crèche en polyvalente zaal, Etterbeek (URA); 
bouwheer: Régie foncière Etterbeek (3.200.000 euro), in uitvoering 

- Verbouwing van een treinstation tot socio-cultureel gebouw, Laken (B-architecten); 
bouwheer: Stad Brussel (2.800.000), in uitvoering 

- Uitbreiding van het ‘gebouw der burger en welzijn’, Kortemark (architectuuratelier 
Dertien12); bouwheer: gemeente Kortemarkt (2.100.000 euro), in uitvoering 

- Nieuwbouw van polyvalente lokalen, Kortrijk (architectuuratelier Dertien12); bouwheer: 
Stadsbestuur Kortrijk (2.000.000 euro), in uitvoering  

- Nieuwbouw van het Sterrenkundig Instituut, Oostende (Pieter-Jan Peeters); bouwheer: 
Stad Oostende i.s.m. AEG event group (1.400.000 euro), in uitvoering 

- Nieuwbouw van een gemeenschapscentrum, Turnhout (TRANS architectuur I 
stedenbouw); bouwheer: Zorggroep ORION (1.300.000 euro), in uitvoering 

 

http://www.ura.be/


 

p. 2 / 12 

- Nieuwbouw van het OCMW- en bibliotheekgebouw, Grimbergen (360 Architecten); 
bouwheer: gemeente Grimbergen (7.400.000 euro), in studie 

- Nieuwbouw van een hotel, Brussel (Onsitestudio); bouwheer: Le Nouveau Palace 
(22.000.000 euro), in studie 

- Verbouwing van de Sint-Jan Baptiste en Sint-Eligiuskerk, Anzegem (Graux Baeyens 
architecten); bouwheer: Gemeentebestuur Anzegem (3.400.000 euro), in studie 

- Verbouwing van een klooster, Mechelen (DE Architecten); bouwheer: Cadixx bvba 
(2.500.000 euro), in studie 

- Studie van het Flageygebouw, Elsene (B-architecten); bouwheer: Flagey vzw, studie 
bestaande toestand 

 
 

Cultuur: 
- Bibliotheek en wijkcentrum, Hasselt (PT architecten); bouwheer: Stad Hasselt (1.100.000 

euro), opgeleverd in 2010 
- Verbouwing en nieuwbouw van theaterzalen, Borgerhout (Joachim Walgrave architect); 

bouwheer: Matterhorn vzw (1.600.000 euro), opgeleverd in 2013 
- Vlasmuseum, Kortrijk (noAarchitecten); bouwheer: Stad Kortrijk (6.000.000 euro), 

opgeleverd in 2014 
- Verbouwing bibliotheek Universiteit Gent, Gent (OFFICE Kersten Geers David Van 

Severen); bouwheer: Universiteit Gent (300.000 euro), opgeleverd in 2014 
- Nederlandstalige bibliotheek, Sint-Pieters-Woluwe (plusoffice architects); bouwheer: 

gemeente Sint-Pieters-Woluwe (2.000.000 euro), opgeleverd in 2015 
- Concert- en theaterzaal Scheld’apen, Antwerpen (BEL architecten); bouwheer: Stad 

Antwerpen (1.371.000 euro), opgeleverd in 2015  
- Museum Plantin Moretus (prentenkabinet), Antwerpen, (noAarchitecten); bouwheer: Stad 

Antwerpen (1.800.000 euro), opgeleverd in 2016 
- Nazicht inrichting Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen (Robbrecht en 

Daem architecten); bouwheer: Vlaamse Overheid (50.000 euro), opgeleverd in 2017 
- Nieuwbouw van een bibliotheek, Aalst (Kaan architecten); bouwheer: Autonoom 

Gemeentebedrijf Stadontwikkeling Aalst (10.000.000 euro), opgeleverd in 2018 – Laureaat 
Provinciale Architectuurprijs Oost-Vlaanderen 2019 

- Verbouwing en uitbreiding van cultuurcentrum Kollebloem, Puurs (plusoffice architects); 
bouwheer: AGB Puurs (6.000.000 euro), opgeleverd in 2019 

- Verbouwing kunstencentrum nOna, Mechelen (dmvA architecten); bouwheer: CC nOna 
(2.500.000 euro), opgeleverd in 2019 

- Uitbreiding van het Gruuthusemuseum, Brugge (noAarchitecten); bouwheer: Stad Brugge 
(600.000 euro), opgeleverd in 2019 

- Nieuwbouw van een gemeenschapscentrum, Turnhout (TRANS architectuur I 
stedenbouw); bouwheer: Zorggroep ORION (1.300.000 euro), opgeleverd in 2019 

- Nieuwbouw en uitbreiding van twee academies, Heist-op-den-Berg (cuypers & Q 
architecten); bouwheer: Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg (5.300.000 euro),  
in uitvoering 

- Verbouwing en uitbreiding van het Museum van Elsene, Elsene (B-architecten); bouwheer: 
gemeente Elsene (1.000.000 euro), in uitvoering 

- Verbouwing en uitbreiding van het Modemuseum, Antwerpen (B-architecten); bouwheer: 
AG Vespa, Stad Antwerpen en Provincie Antwerpen (6.469.000 euro), in uitvoering 

- Nieuwbouw van een bibliotheek en sociale woningen, Niel (architecten 
Els Claessens en Tania Vandenbussche); bouwheer: gemeente Niel (7.800.000€), in studie 

 
 

Sport: 
- Voetbaltribune met kantine, Ternat (architect Palladio); bouwheer: gemeente Ternat 

(770.000 euro), opgeleverd in 2010 
- Nieuwbouw van een sporthal en jongerencentrum, Lokeren (cuypers & Q architecten); 

bouwheer: Stad Lokeren (5.000.000 euro), opgeleverd in 2012 
- Nieuwbouw van een buurtsporthal, Antwerpen (UR architects); bouwheer: Stad 

Antwerpen (1.900.000 euro), opgeleverd in 2013  
- Nieuwbouw van een sporthal, Ukkel (URA Architecten); bouwheer: Brussel 

Gemeenschapsonderwijs (400.000 euro), opgeleverd in 2013 
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- Nieuwbouw van een klimzaal, Gent (De Bouwerij Architects); bouwheer: Bleau (1.200.000 
euro), opgeleverd in 2014 

- Nieuwbouw van een golfclub, Tielt-Winge (Robbrecht en Daem architecten); bouwheer: 
Winge Golf nv (3.500.000 euro), opgeleverd in 2014  

- Masterplan Infrastructuur ‘Rinkven Golf & Country Club’, ’s Gravenswezel (HUB); 
bouwheer: Antwerp International Golf & Country Club Rinkven vzw (3.000.000 euro), 
opgeleverd in 2017 

- Nieuwbouw beweeghal ‘Bloso’, Brugge (architectuuratelier Dertien12); bouwheer: Bloso-
Howest (1.600.000 euro), opgeleverd in 2018 

- Nieuwbouw van een voetbalkantine, Westrozebeke (URA Architecten); bouwheer: 
gemeente Staden (500.000 euro), opgeleverd in 2018 

- Nieuwbouw van het Sportpark Kadijk, Overpelt (De Gouden Lineaal Architecten); 
bouwheer: gemeente Overpelt (1.600.000 euro), opgeleverd in 2019 

- Verbouwing gastenverblijf en uitbreiding sportinfrastructuur van ADEPS-centrum, Loverval 
(LABEL architecture); bouwheer: Fédération Wallonie-Bruxelles (7.200.000 euro), in 
uitvoering 

 
 

Onderwijs: 
- Verbouwing van een opleidingsgebouw tot een academie, Antwerpen (360 Architecten); 

bouwheer: AG VESPA (885.000 euro), opgeleverd in 2011 
- Uitbreiding van een school, Wondelgem (BRIK ontwerpatelier); bouwheer: vzw Katholieke 

Vrije School te Wondelgem (2.212.000 euro), opgeleverd in 2011 
- Uitbreiding schoolgebouw ‘KA Boom’, Boom (360 Architecten); bouwheer: Koninklijk 

Atheneum Boom (1.620.000 euro), opgeleverd in 2012 
- Nieuwbouw schoolgebouw ‘De Vierklaver’, Temse (cuypers & Q architecten); bouwheer: 

Gemeenschapsonderwijs Gent (1.535.000 euro), opgeleverd in 2012  
- Nieuwbouw Muziekacademie, Lokeren (plusoffice architects); bouwheer: Stad Lokeren 

(1.630.000 euro), opgeleverd in 2012 
- Nieuwbouw school ‘De Wijnpers’, Leuven (OFFICE Kersten Geers David Van Severen); 

bouwheer: Provincie Vlaams-Brabant (5.000.000 euro), opgeleverd in 2014 
- Nieuwbouw school ‘Donderberg’, Laken (AAC-architecten); bouwheer: Stad Brussel 

volgens het principe Design & Build (6.000.000 euro), uitgevoerd in 2014 
- Nieuwbouw studentenrestaurant campus Middelheim, Antwerpen (DMT Architecten); 

bouwheer: Universiteit Antwerpen (2.250.000 euro), opgeleverd in 2014 
- Uitbreiding departement elektrotechniek ESAT, Leuven (Lams Van Mieghem architecten); 

bouwheer: KULeuven (8.000.000 euro), opgeleverd in 2014 
- Uitbreiding van de ‘Middenschool Stene’ en het ‘KTA Stene’, Oostende (Urban Platform); 

bouwheer: Scholen van Morgen (2.219.000 euro), opgeleverd in 2015 
- Uitbreiding kleuterschool ‘Trip Trap’, Schepdaal (TRANS architectuur I stedenbouw); 

bouwheer: Vrije Kleuterschool Schepdaal (2.000.000 euro), opgeleverd in 2015  
- Nieuwbouw ‘KTA Brugge Sint-Michiels’, Brugge (architect Planomatic – Radermacher & 

Schoffers); bouwheer: Scholen van Morgen (3.500.000 euro), opgeleverd in 2015  
- Nieuwbouw ‘Pegasus Koninklijk Atheneum’, Oostende (Urban Platform); bouwheer: AG 

Real Estate, (2.300.000 euro), opgeleverd in 2015 
- Nieuwbouw ‘KTA Cenflumarin’, Zwijndrecht (De Bouwerij Architects – AUPa); bouwheer: 

Scholen van Morgen (3.500.000 euro), opgeleverd in 2015 
- Nieuwbouw van klas-en laslokalen voor BUSO ‘De Dageraad’, Kortessem (PULS 

architecten); bouwheer: Go! (3.850.000 euro), opgeleverd in 2015 
- Nieuwbouw ‘Gebouw Z’: labo’s en kantoren, Antwerpen (DMT Architecten); bouwheer 

Universiteit Antwerpen (16.500.000 euro), opgeleverd in 2016 
- Nieuwbouw ‘Topsportschool’, Wilrijk (Compagnie O architecten); bouwheer: AG Vespa 

(11.000.000 euro), opgeleverd in 2016 
- Nieuwbouw van een scholencomplex, Heverlee (cuypers & Q architecten); bouwheer: nv 

Scholen van Morgen DBFM (16.800.000 euro), opgeleverd in 2016 
- Nieuwbouw scholencampus, Beringen (OSAR); bouwheer: AG Real Estate - Scholen van 

Morgen (35.000.000 euro), opgeleverd in 2016 
- Nieuwbouw schoolcomplex ‘SBSO Ter Zee’ en ‘KTA1’, Oostende (Lams Van Mieghem 

architecten); bouwheer: Scholen van Morgen (8.500.000 euro), opgeleverd in 2016 
- Nieuwbouw basisschool ‘Klim Op’, Vilvoorde (PT Architecten); bouwheer: Scholen van 

Morgen (2.900.000 euro), opgeleverd in 2016  
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- Nieuwbouw ‘KTA De Rijdtmeersen’, Brakel (architect Planomatic – Radermacher & 
Schoffers); bouwheer: Scholen van Morgen (2.000.000 euro), opgeleverd in 2016 

- Nieuwbouw school ‘Campus Boomgaard’, Turnhout (De Bouwerij Architects – AUPa); 
bouwheer: Scholen van Morgen (5.500.000 euro), opgeleverd in 2016 

- Nieuwbouw ‘school 13’, Molenbeek (dmvA architecten); bouwheer: gemeente Molenbeek 
(2.275.000 euro), opgeleverd in 2016 

- Verbouwing ‘KTA1 Hotech instituut’, Oostende (Lams Van Mieghem architecten); 
bouwheer: Vlaamse Gemeenschapsonderwijs (2.000.000 euro), opgeleverd in 2017 

- Nieuwbouw school ‘CVO Kortrijk’, Kortrijk (architect SUM Project); bouwheer: Scholen van 
Morgen (7.500.000 euro), opgeleverd in 2017 

- Nieuwbouw van de lagere school voor buitengewoon onderwijs PSBO ‘De Sterretjes’, 
Tienen (B-ILD architecten), bouwheer: Provinciebestuur Vlaams-Brabant (3.300.000 euro), 
opgeleverd in 2017 

- Nieuwbouw ‘PSBLO Meetjesland’, Assenede (De Bouwerij Architects – AUPa); bouwheer: 
Scholen van Morgen (2.500.000 euro), opgeleverd in 2017 

- Nieuwbouw van ‘School 1’, Molenbeek (dmvA architecten); bouwheer: gemeente 
Molenbeek (1.800.000 euro), opgeleverd in 2017 

- Nieuwbouw basisschool ‘De Eekhoorn’, Wemmel (architect Planomatic – Radermacher & 
Schoffers); bouwheer: Scholen van Morgen (3.300.000 euro), opgeleverd in 2017 

- Nieuwbouw school ‘BSO De Vogelzang’, Oostakker (architect Planomatic – Radermacher & 
Schoffers); bouwheer: Scholen van Morgen (4.000.000 euro), opgeleverd in 2018 

- Nieuwbouw school ‘De Muziekladder’, Schaarbeek (architect Haerynck Vanmeirhaeghe); 
bouwheer: Brussel Gemeenschapsonderwijs (2.500.000 euro), opgeleverd in 2018  

- Nieuwbouw testlabo voor 'beton en bouw', Diepenbeek (BEL architects); bouwheer: 
UHasselt (3.000.000 euro), opgeleverd in 2018 

- Nieuwbouw van klaslokalen in CLT, Merksem (HUB); bouwheer: AG Real Estate (500.000 
euro), opgeleverd in 2018 

- Uitbreiding van een school, Sint-Gillis (dmvA architecten); bouwheer: Go! (7.000.000 
euro), opgeleverd in 2018  

- Nieuwbouw van een school, Evere (De Bouwerij Architects ); bouwheer: gemeente Evere 
(7.000.000 euro), opgeleverd in 2018 

- Verbouwing van een school en nieuwbouw van een luifel, Deurne (cuypers & Q 
architecten); bouwheer: AGSO (800.000 euro), opgeleverd in 2018 

- Nieuwbouw van de basisschool ‘Het Vliegertje’, Antwerpen (BULK architecten); bouwheer: 
Stad Antwerpen (4.000.000 euro), opgeleverd in 2019 

- Verbouwing van een schoolgebouw, Oostende (Ghislain Lams); bouwheer: GO! (2.200.000 
euro), opgeleverd in 2019  

- Multifunctioneel gebouw Warot, Herent (B-ILD architect); bouwheer: gemeente Herent 
(850.000 euro), opgeleverd in 2020 

- Nieuwbouw van de leefschool, Koningshooikt (B-ILD architect); bouwheer: GO! (2.800.000 
euro), in uitvoering 

- Nieuwbouw van de school ‘Ursulinen’, Mechelen (LABEL architecture); bouwheer: AG Real 
Estate (6.500.000 euro), in uitvoering 

- Nieuwbouw van een Nederlandstalige basisschool, de uitbreiding van een Franstalige 
basisschool en de nieuwbouw van een sporthal, Schaarbeek (JAVA Architecten/s); 
bouwheer: gemeente Schaarbeek (8.500.000 euro), in uitvoering 

- Verbouwing van een schoolgebouw, Schaarbeek (ZAmpone architectuur cvba); bouwheer: 
Basisschool Boodschapinstituut (800.000 euro), in uitvoering 

- Nieuwbouw van een school, Laken (URA Architecten); bouwheer: GO! (5.000.000 euro), in 
uitvoering 

- Uitbreiding van de school ‘De Iris’, Ukkel (B-ILD architect); bouwheer: GO! (1.300.000 
euro), in uitvoering 

- Verbouwing van een schoolgebouw, Zelzate (A-made architects); bouwheer: Go! 
(3.800.000 euro), in uitvoering 

- Nieuwbouw van de school  ‘t Theodoortje’, Jette (cuypers & Q architecten); bouwheer: 
VUB (4.500.000 euro), in studie 

- Nieuwbouw van een schoolgebouw, Antwerpen (AREAL Architecten bvba); bouwheer: 
Stedelijk Onderwijs Antwerpen (4.700.000 euro), in studie 

- Nieuwbouw van een school, Puurs (plusoffice architects); bouwheer: Gemeentebestuur 
Puurs (5.000.000 euro), in studie 
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- Nieuwbouw en verbouwing van de school ‘De Bijtjes’, Antwerpen (URA Architecten); 
bouwheer: school De Bijtjes (8.000.000 euro), in studie 

- Uitbreiding van een school, Deurne (Korteknie Stuhlmacher Architecten); bouwheer: AG 
Vespa (8.000.000 euro), in studie 

- Verbouwing en nieuwbouw van een school, Dendermonde (B-architecten); bouwheer: GO! 
(9.500.000 euro), in studie 

- Uitbreiding van het onderzoeksgebouw 'Instituut voor Mechanica', Mechelen (Ghislain 
Lams); (6.000.000 euro), in studie 

 
 

Sociale huisvesting: 
- Lamorinièrestraat, Antwerpen (360 Architecten); bouwheer: AG VESPA (150.000 euro), 

opgeleverd in 2009 
- Nieuwbouw van 3 woningen te Helmetsesteenweg, Schaarbeek (architect Marc 

Belderbos); bouwheer: sociaal projectontwikkelaar LivingStones (600.000 euro), 
opgeleverd in 2009 

- Viséstraat, Antwerpen (360 Architecten); bouwheer: AG VESPA (170.000 euro), opgeleverd 
in 2010 

- Pijpelheide, Westerlo (architect Huiswerk); bouwheer: Zonnige Kempen (6.520.000 euro), 
opgeleverd in 2011 

- Helihavenlaan, Brussel (JAVA Architecten/s); bouwheer: Grondregie Brussel (2.800.000 
euro), opgeleverd 2013 

- Woningbouw met crèche en onthaalpunt ‘ONE’, Sint-Jans-Molenbeek (Urban Platform); 
bouwheer: gemeente Sint-Jans-Molenbeek (2.780.000 euro), opgeleverd in 2016 

- Hof ter Wellenlaan, Beveren (URA Architecten); bouwheer: VMSW (3.700.000 euro),  
opgeleverd in 2016 

- Sociale woningbouw, Aalst (Pascal François Architects); bouwheer: Providentia (2.300.000 
euro), opgeleverd in 2017 

- Foyer Bruxellois, Brussel (ZAmpone architectuur cvba); bouwheer: Foyer Bruxellois 
(730.000 euro), opgeleverd in 2018 

- Vincottestraat, Borgerhout (B-architecten); bouwheer: De Ideale Woning (1.850.000 euro), 
opgeleverd in 2019 

- Nieuwbouw van appartementen, Deurne (Hatrik Architecten); bouwheer: Woonhaven 
Antwerpen (812.000 euro), in uitvoering 

- Nieuwbouw van 45 wooneenheden, Deurne (RE-ST studio); bouwheer: Woonhaven 
(6.500.000 euro), in uitvoering 

- Nieuwbouw van 25 sociale woningen met parking, Hoboken (AWG Architecten); 
bouwheer: Woonhaven Antwerpen (3.800.000 euro), in uitvoering 

- Welzijns- en zorgcampus Meerminne, Mortsel (HUB); bouwheer: gemeente Mortsel 
(11.000.000 euro), in uitvoering 

- Studentenunits en -studio’s, assistentenwoningen en appartementen, Leuven (OFFICE 
Kersten Geers David Van Severen); bouwheer: Project2 NV (12.000.000 euro), in studie  

- Verbouwing van een pand tot sociale woningen ‘Eric Sasse’, Antwerpen (BULK 
architecten); bouwheer: Woonhaven (18.600.000 euro), in studie 

- Nieuwbouw van 44 sociale huurwoningen, Westerloo (plusoffice architects); bouwheer: 
CV Zonnige Kempen (5.575.000 euro), in studie 

- Nieuwbouw van een 80-tal wooneenheden, Antwerpen (AWG Architecten); bouwheer: 
Woonhaven Antwerpen (12.300.000 euro), in studie 

- Nieuwbouw van een bibliotheek en sociale woningen, Niel (architecten 
Els Claessens en Tania Vandenbussche); bouwheer: gemeente Niel (7.800.000€), in studie 

 
 
Private appartementen: 

- Nieuwbouw van 12 woningen en commerciële ruimtes, Viaduct Dam - Antwerpen (Bulk 
architecten); bouwheer: projectontwikkelaar Pentimm (2.200.00 euro), opgeleverd in 
2007 

- ‘De Wachter’, Londerzeel (architect Peter Kint); bouwheer: privé (910.000 euro) 
opgeleverd in 2009 – Laureaat Provinciale Prijs Vlaams-Brabant 2009, categorie ‘collectief 
wonen’  

- ‘Hero’, Antwerpen (architect Ghislain Lams); bouwheer: privé (500.000 euro), opgeleverd 
in 2009 
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- ‘Boekfos’, Ternat (architect Palladio); bouwheer: projectontwikkelaar (1.200.000 euro), 
opgeleverd in 2010 

- Nieuwbouw van ‘Mercatorproject’ (apartementsgebouw), Antwerpen (B-architecten); 
bouwheer: Oiko nv (1.500.000 euro), opgeleverd in 2010 

- Woonproject ‘Buso’, Mechelen (architect dmvA); bouwheer: Stad Mechelen (800.000 
euro), opgeleverd in 2010 

- Nieuwbouw van een ééngezinswoning en 8 appartementen met ondergrondse parking, 
Leuven (architect Stéphane Beel); bouwheer: projectontwikkelaar (2.500.000 euro), 
opgeleverd in 2011 

- Sint-Katelijne- en Zelestraat, Mechelen (HVH-Architecten), bouwheer: Stad Mechelen 
(1.700.000 euro), opgeleverd in 2014 

- Verbouwing van een voormalig industrieel pand tot 7 lofts, Antwerpen (architect Sculp-it), 
bouwheer: Agiport nv (2.000.000 euro), opgeleverd in 2014 

- Nieuwbouw van woningen en een ondergrondse parking, Sint-Jans-Molenbeek (MDW 
architecture); bouwheer: Le Lorrain (3.500.000 euro), opgeleverd in 2017 

- Hotel met handelszaken, Lommel (plusoffice architects); bouwheer: Van Den Boer Concept 
(12.000.000 euro), opgeleverd in 2018 

- Nieuwbouw van een appartementsgebouw met 12 units en een half ondergrondse 
parkeergarage, Waregem (Delmulle Delmulle architecten); bouwheer: Grond- en 
Bouwcentrum NV (2.500.000 euro), opgeleverd in 2018 

- Verbouwing van een woning, Knokke-Heist (Delmulle Delmulle architecten); bouwheer: 
privé (1.000.000 euro), opgeleverd in 2018 

- Renovatie van een kantoortoren tot woongebouw, Brussel (Bogdan & Van Broeck 
Architects bvba); bouwheer: Besix Real Estate Development (25.000.000 euro), opgeleverd 
in 2019 

- Nieuwbouw van 62 wooneenheden, Antwerpen (POLO Architects); bouwheer: Gands 
(20.000.000 euro), opgeleverd in 2019 

- Passiefbouw van een gemengd gebouw, Sint-Jans-Molenbeek (Bogdan & Van Broeck 
Architects bvba); bouwheer: Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek (6.500.000 euro), 
in uitvoering 

- Nieuwbouw van 40 appartementen en woningen, Wilrijk (B-architecten); bouwheer: 
Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen (3.000.000€), in uitvoering 

- Nieuwbouw van het woonproject, Herent (Crepain-Binst); bouwheer: Besix Red – Vanhout 
Projects (3.000.000 euro), in uitvoering 

- Heraanleg van het Albertplein en de bouw van de bijhorende openbare gebouwen, Vorst 
(B-architecten); bouwheer: gemeente Vorst (DHL 2.500.000€), in uitvoering 

- Nieuwbouw van 16 woningen en met een polyvalente ruimte, Laken (JAVA Architecten/s); 
bouwheer: OCMW Brussel (2.500.000 euro), in uitvoering 

- Verbouwing van een bestaande schoolgebouw tot appartementen, Ieper (Robbrecht en 
Daem architecten); bouwheer: 3D Real Estate (13.400.000 euro), in uitvoering 

- Nieuwbouw van een appartementsgebouw met ondergrondse parking, Landen (plusoffice 
architects); bouwheer: THV De Brug (7.232.380,00euro), in studie 

- Nieuwbouw van 27 seniorenwoningen, (architect: BMA bvba & Grosfeld van der Velde); 
bouwheer: vmsw (3.000.000 euro), in studie 

- Nieuwbouw van appartementen en een ondergrondse parkeergarage, Mechelen (dmvA 
architecten); bouwheer: N.V. Verelst Projectontwikkelingen (10.000.000 euro), in studie 

- Nieuwbouw van 4 appartementsgebouwen met bijhorende half-ondergrondse parking, 
Schellebelle (Ha-architecten); bouwheer: Coinvest bvba (6.500.000 euro), in studie 

- Reconversie van de ‘Atlas-brouwerij’, Anderlecht (B-architecten); bouwheer: C2M 
(11.000.000 euro), in studie 

- Nieuwbouw van appartementen, Mortsel (Veelaert architecten); bouwheer: De Ideale 
Woning (5.000.000 euro), in studie  
 

 
Rust- en verzorgingstehuizen: 

- RVT ‘Denderrust’, Herdersem (cuypers & Q architecten); bouwheer: vzw Denderrust 
Dienstengroep (3.900.000 euro), opgeleverd in 2011 

- RVT ‘Hof van Arenberg’, Duffel (architect Jef Van Oevelen); bouwheer: vzw Emmaüs 
(6.700.000 euro), opgeleverd in 2012 

- RVT ‘Den Akker’, Sint-Truiden (OSAR); bouwheer: vzw ‘t Heft (6.000.000 euro), opgeleverd 
in 2013   
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- Dagverzorgingscentrum en assistentiewoningen ‘De Peerle’, Duffel (architect Jef Van 
Oevelen); bouwheer: vzw Emmaüs (9.000.000 euro), opgeleverd in 2014 

- RVT ‘t Zwart Goor’, Zoersel en Merksplas (OSAR); bouwheer: vzw Emmaüs (2.200.000 
euro), opgeleverd in 2015 

- Uitbreiding van een verzorgingstehuis, Geel (OSAR); bouwheer: MPI Oosterlo (7.000.000 
euro), opgeleverd in 2015 

- Nieuwbouw enkele zorgentiteiten voor Jeugdzorg ‘Ter Elst’, Duffel (OSAR); bouwheer: 
Jeugdzorg ‘Ter Elst’ (2.500.000 euro), opgeleverd in 2019 

- Nieuwbouw van 53 assistentiewoningen en een dienstencentrum, Haacht (OSAR); 
bouwheer: IGOR nv (10.000.000 euro), opgeleverd in 2019 

- Nieuwbouw van 39 assistentenwoningen met ondergrondse parkeergarage, Evergem 
(OSAR); bouwheer: Senior Homes (5.500.000 euro), opgeleverd in 2020 

- Nieuwbouw van 2 woonzorgcentra en een overderkte parking, Gaasbeek (ZAmpone 
architectuur cvba); bouwheer: vzw Zonnelied (2.000.000€), opgeleverd in 2020 

- Verbouwing van het gebouw Monnikenbos, Halle (UR architects); bouwheer: 
Monnikenheide – vzw Emmaüs (2.000.000 euro), opgeleverd in 2020 

- Nieuwbouw van een woon‐ en zorgcentrum op de zorgcampus ‘Menos’, Genk (OSAR); 
bouwheer: vzw Menos (10.500.000 euro), in uitvoering 

- Nieuwbouw zorgflats en assistentiewoningen, Heist-op-den-Bergh (Atelier Kempe Thill); 
bouwheer: Emmaüs (3.500.000 euro), in uitvoering 

- Nieuwbouw van zorgflats en van assistentiewoningen, Herselt (Atelier Kempe Thill); 
bouwheer: vzw Emmaüs (3.500.000€), in uitvoering 

- Nieuwbouw van een nursinggebouw voor 32 bedden, Kluisbergen (OSAR); bouwheer: vzw 
De Bolster (3.280.000 euro), in uitvoering 

- Nieuwbouw van een Psychiatrisch Zorgcentrum, Rekem (OSAR); bouwheer: OPZC Rekem 
(3.500.000 euro), in uitvoering 

- Uitbreiding van een centrum voor jeugdzorg, Erembodegem (OSAR); bouwheer: Ter 
Muren vzw (4.800.000 euro), in uitvoering 

- Uitbreiding leefgemeenschap Gaudium, Sint-Ulriks-Kapelle (plusoffice architects); 
bouwheer: vzw De Verlosser i.s.m. vzw Instituut van de verlosser en O.L.Vrouw (1.500.000 
euro), in uitvoering 

- Woonzorgcentrum, De Pinte (OSAR); bouwheer: WZC De Pinte (10.000.000 euro), in studie 
- Verbouwing en uitbreiding ‘Pension Van Schoonhoven’ – opvangcentrum van daklozen en 

bijhorende infrastructuur, Antwerpen (BULK architecten); bouwheer: OCMW (1.500.000 
euro), in studie 

 
Kantoor- en industriebouw: 

- Centrale werkplaats, Blankenberge (Bulk architecten); bouwheer: gemeente Blankenberge 
(550.000 euro), opgeleverd in 2008 

- Kantoorgebouw, Antwerpen (architect Jan de Vylder); bouwheer: Toneelhuis (220.000 
euro), opgeleverd in 2008 

- Stook- en serverlokaal, Aalst (architect Wouter Buyst); bouwheer: VMM (730.000 euro), 
opgeleverd in 2009 

- Kantoorgebouw, polyvalente zaal en galleria voor XPO Kortrijk, Kortrijk (OFFICE Kersten 
Geers David Van Severen); bouwheer: XOM en Stad Kortrijk (10.500.000 euro), opgeleverd 
in 2010 

- Verbouwing kunstenaarsatelier met kantoren, Elsene (architect Bataille & Ibens); 
bouwheer: Créations Isabelle de Borchgrave (400.000 euro), opgeleverd in 2010 

- Nieuwbouw van een kantoor met winkel, Dendermonde (B-architecten); bouwheer: privé 
(3.300.000 euro), opgeleverd in 2011 

- BBL kantoorgebouw, Brussel (architect LAB); bouwheer: Bond Beter Leefmilieu (1.000.000 
euro), opgeleverd in 2011 

- Brouwerij Vicaris, Dendermonde (HA-architecten); bouwheer: brouwerij Dilewyns 
(400.000 euro), opgeleverd in 2011 

- Verbouwing kantoorgebouw, Schaarbeek (B-architecten); bouwheer: CO.BR.HA (400.000 
euro), opgeleverd in 2011 Verbouwing van een Politiecommissariaat, Berchem (JDS 
architecten); bouwheer: AG VESPA (750.000 euro), opgeleverd in 2013 

- Bovenbouw pompstation, Antwerpen (cuypers & Q architecten); bouwheer: Aquafin 
(500.000 euro), opgeleverd in 2013 

- Drooghal, Hulshout (OFFICE Kersten Geers David Van Severen); bouwheer: Arbor (550.000 
euro), opgeleverd in 2013 
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- Uitbreiding politiekantoor, Mechelen (TRANS architectuur I stedenbouw); bouwheer: Stad 
Mechelen (8.000.000 euro), opgeleverd in 2014 

- Garage en showroom, Geel (architect BULK); bouwheer: Italauto (2.000.000 euro), 
opgeleverd in 2014 

- Garage en showroom, Boechout (Made Architects); bouwheer: Ducati (1.000.000 euro), 
opgeleverd in 2014  

- Uitbreiding kantoorgebouw, Antwerpen (TRANS architectuur I stedenbouw); bouwheer: 
Katoennatie nv (400.000 euro), opgeleverd in 2015 

- Verbouwing van een kantoorgebouw tot centrum voor ‘Scouts en Gidsen Vlaanderen', 
Antwerpen (B-architecten); bouwheer: Scouts en Gidsen Vlaanderen (2.500.000 euro), 
opgeleverd in 2015 

- Nieuwbouw van een kantoorgebouw, Arendonk (B-architecten); Bouwheer: Ravago nv 
(3.000.000), opgeleverd in 2016 

- Nieuwbouw van een industrieel gebouw, Dendermonde (HA-architecten); bouwheer: 
Rental Pumps België bvba (1.500.000 euro), opgeleverd in 2016 

- Nieuwbouw van een startercentrum, Waregem (OFFICE Kersten Geers David Van Severen); 
bouwheer: Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (1.400.000 euro), 
opgeleverd in 2017 

- Optopping van een industrieel gebouw, Antwerpen (Poot Architectuur); bouwheer: privé 
(1.800.000 euro), opgeleverd in 2017 

- Vernieuwbouw Balenmagazijn tot gemeenschappelijke functies voor het sociaal 
bedrijvencentrum, Gent (TRANS architectuur I stedenbouw); bouwheer: AG 
Stadsontwikkelingbedrijf Gent (2.700.000 euro), opgeleverd in 2017 

- Uitbreiding van een industrieel gebouw, Gent (TRANS architectuur I stedenbouw); 
bouwheer: Ryhove (3.000.000 euro), opgeleverd in 2017 

- Nieuwbouw hoekpand, Mechelen (dmvA architecten); bouwheer: AGV De Maarkten 
(1.700.000 euro), opgeleverd in 2017 

- Nieuwbouw van een dokterspraktijk en appartementen, Turnhout (HUB); bouwheer: privé 
(1.500.000 euro), opgeleverd in 2017 

- Nieuwbouw van atelierruimten met dak-units, Oudenaarde (Delmulle Delmulle 
architecten); bouwheer: ROOS bvba (1.000.000 euro), opgeleverd in 2018 

- Nieuwbouw van een kantoor, Lummen (Styfhals architecten bv nv); bouwheer: 
Vanderstraeten NV (2.500.000 euro), opgeleverd in 2018 

- Nieuwbouw van een passief kantoorgebouw voor ‘het ecohuis MUNDO’, Antwerpen (B-
architecten); bouwheer: Ethical Property Europe (3.200.000 euro), opgeleverd in 2018 

- Nieuwbouw van een bedrijfsgebouw voor Van Hoorebeke Timber, Gent (TRANS 
architectuur I stedenbouw); bouwheer: Van Hoorebeke Timber (1.500.000 euro), 
opgeleverd in 2018 

- Nieuwbouw van een agroverzamelgebouw met bezoekerscentrum, aquahal, incubatiehal 
en machinehal, Kinrooi (UR architects); bouwheer: Agropolis Service NV (2.700.000 euro), 
opgeleverd in 2018 

- Nieuwbouw van een testlabo voor 'beton en bouw', Diepenbeek (BEL architects); 
bouwheer: Uhasselt (3.000.000 euro), opgeleverd in 2018 

- Uitbreiding van een loods, Knokke (Poot architectuur); bouwheer: Huidevetter nv (950.000 
euro), opgeleverd in 2019 

- Nieuwbouw van een werkzaal en de uitbreiding van een buurtrestaurant, Sint-Truiden 
(Prium Architecten); bouwheer: arbeidscentrum ‘t Heft’ (1.800.000 euro), opgeleverd in 
2019 

- Verbouwing en uitbreiding van een kantoor, Ternat (De Bouwerij Architectenbureau cvba); 
bouwheer: Retail Estates nv (16.000.000 euro), opgeleverd in 2019 

- Restauratie van rangeerstation, Essen (aNNo architecten); bouwheer: Autonoom 
Gemeentebedrijf Essen (3.500.000 euro), opgeleverd in 2020 

- Nieuwbouw van een bankkantoor, Rumst (B-ILD architecten); bouwheer: Vervaert en 
Willekens bvba (480.000 euro), in uitvoering  

- Nieuwbouw van het Regiokantoor Lokale Politie Antwerpen, woningen en winkels, 
Antwerpen (360 Architecten); bouwheer: AG Vespa (2.150.000 euro), in uitvoering 

- Nieuwbouw van ‘Brasserie de la Senne’, Brussel (Générale); bouwheer: Brasserie de la 
Senne (3.200.000 euro), in uitvoering 

- Nieuwbouw van de Stadwinkel en Stadsarchief, Sint-Niklaas (Robbrecht en Daem 
architecten); bouwheer: Stad Sint-Niklaas (6.500.000 euro), in uitvoering 
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- Verbouwing van een kantoor, Kortrijk (OFFICE Kersten Geers David Van Severen); 
bouwheer: Vlaamse Overheid (3.000.000 euro), in uitvoering 

- Nieuwbouw van een brouwerij voor ‘Brussels Beer Project’, Brussels (OFFICE Kersten 
Geers David Van Severen); bouwheer: Beer Project NV (1.200.000 euro), in studie 

- Nieuwbouw van een kantoor, Antwerpen (Collectief Noord architecten); bouwheer: AG 
Vespa (5.412.000 euro), in studie 

- Nieuwbouw van de Centrale Dienstgebouwen van Pleegzorg Vlaanderen, Leuven (URA); 
bouwheer: Pleegzorg Vlaams-Brabant (4.225.000 euro), in studie 

- Nieuwbouw van een kantoorgebouw voor Aquafin, Aartselaar (B-architecten); bouwheer: 
Aquafin nv (8.634.000 euro), in studie 

- Nieuwbouw van een atelier voor de maritieme dienst van het Overheid d.m.v. 
Design&Build (Bart Dehaene); bouwheer: Agentschap maritieme dienstverlening en kust 
(1.300.000 euro), in studie 

- Uitbreiding van de bestaande brouwerij-activiteiten, Lot (Robbrecht en Daem architecten); 
bouwheer: 3 Fonteinen bvba (18.000.000 euro), in studie 

- Nieuwbouw van het gebouw 'Manufakture', Anderlecht (Baukunst); bouwheer: Abattoir nv 
(13.250.000 euro), in studie 

- Nieuwbouw van een industrieel gebouw, Brussel (Xaveer De Geyter Architects); 
bouwheer: D'Ieteren Immo (19.000.000 euro), in studie 

 
 

Kunstwerken: 
- ‘Blown’, Halle (ontwerpers: Virginie Bailly en Roland Piffet i.s.m. UTIL cvba); bouwheer: 

Stad Halle (50.000 euro), opgeleverd in 2005 
- ‘Qu’y vit?’, Kievitplein te Antwerpen (ontwerper: Lemumi); bouwheer: projectontwikkelaar 

Robelco (283.000 euro), opgeleverd in 2008 
- ‘InstruMENTAL’, Brussel (ontwerpers: Chris Christoffels en José Roland); bouwheer: 

Muziekinstrumentenmuseum Brussel (5.000 euro), opgeleverd in 2009 
- ‘Abbatoir’, Mechelen (architect dmvA); bouwheer: CC nOna Mechelen (80.000 euro), 

opgeleverd in 2009 
- ‘Performance Pavilion for a catholic city’, Mechelen (ontwerper: Dan Graham, uitgevoerd 

door architect Kris Kimpe), bouwheer: Stad Mechelen (30.000 euro), opgeleverd in 2011 
- ‘Framework’, Margareta Artois Plein, Leuven (Gijs Van Vaerenbergh); bouwheer: Stad 

Leuven (120.000 euro), opgeleverd in 2012 
- ‘Heaven and Earth’, Middelheimpark te Antwerpen (ontwerper: Adrien Tirtiaux); 

bouwheer: vzw Antwerpen KunstenStad (20.000 euro), opgeleverd in 2018 
- ‘La Doublure’, Trélazé - Frankrijk (ontwerper: Raphaël Zarka); bouwheer: Eternal Network 

(400.000 euro), in studie 
 
 

Omgeving: 
- Realisatie van een luifel, Brasschaat (architect Jef Van Oevelen); bouwheer: Sint-

Michielscollege Brasschaat (200.000 euro), opgeleverd in 2006 
- Brug Handelsbeurs, Gent (OFFICE Kersten Geers David Van Severen); bouwheer: 

Handelsbeurs (600.000 euro) opgeleverd in 2007 – Laureaat Belgische Prijs voor 
Architectuur en Energie 2009, categorie ‘publieke ruimte’ 

- Speeltuin, Molenbeek (Suède 36); bouwheer: IBGE-BIM (150.000 euro), opgeleverd  
in 2011 

- Zelfdragende luifel in glasvezelversterkt composiet op Marktplein, Oedelem (architect 
Goossens & Bauwens); bouwheer: gemeente Beernem (2.850.000 euro), opgeleverd  
in 2012 

- Realisatie van een luifel, Mechelen (URA); bouwheer: ARA (20.000 euro), opgeleverd  
in 2012 

- Parkmeubilair voor ‘Forten en Linies in grensbreed perspectief’, West-Vlaanderen (Land in 
Zicht landschapsarchitecten); bouwheer: Provincie West-Vlaanderen (40.000 euro), 
opgeleverd in 2012  

- Heraanleg stedelijke begraafplaats Schoonselhof, Antwerpen (architect Kristoffel 
Boghaert); bouwheer: Stad Antwerpen (3.300.000 euro), opgeleverd in 2013  

- Realisatie van een luifel in betonribstructuur, basisschool ‘Vier Winden’, Sint-Jans-
Molenbeek (Baukunst); bouwheer: gemeente Molenbeek i.o.v. wijkcontract (80.000 euro), 
opgeleverd in 2013 
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- Serie van stalen luifels op de begraafplaats te Heist-op-den-Bergh, Wiekevorst (Gijs Van 
Vaerenbergh); bouwheer: gemeente Heist-op-den-Bergh (400.000 euro), opgeleverd  
in 2014 

- Overkapping busstation (23 zelfdragende luifels in glasvezelversterkt composiet), Aalst 
(Mys&Bomans Architectuurkantoor), bouwheer: De Lijn (4.000.000 euro), opgeleverd  
in 2015 

- Nieuwbouw van een luifel voor een school, Deurne (cuypers & Q architecten); bouwheer: 
Go! (200.000 euro), opgeleverd in 2016 

- Nieuwbouw van een ontvangstpaviljoen en heraanleg van het voorplein in het park van 
Mariemont (architect VERSA); bouwheer: gemeente Morlanwelz (10.000.000 euro), 
opgeleverd in 2017 

- Nieuwbouw van een luifel, Parijs - Frankrijk (Cattani architectes); bouwheer: Stad Parijs 
(180.000 euro), opgeleverd in 2018 

- Nieuwbouw van een luifel, Poperinge (URA); bouwheer: Stad Poperinge (100.000 euro), 
opgeleverd in 2018 

- Nieuwbouw van een luifel en carport, Antwerpen (Buro Architec); bouwheer: Warinvest 
bvba, opgeleverd in 2018 

- Nieuwbouw van een luifel, Vilvoorde (Omgeving cvba); bouwheer: Stad Vilvoorde (450.000 
euro), opgeleverd in 2018 

- Nieuwbouw speeltuin, Leuven (Suède 36); bouwheer: Stad Leuven (150.000 euro), 
opgeleverd in 2019 

- Nieuwbouw van een luifel voor het Museumcafé MIKA, Antwerpen (HUB); bouwheer: 
Mi.ka bvba (400.000 euro), opgeleverd in 2019 

- Ontwerp voor een betonnen bank ‘Bench Salta’ (Bureau Bas Smet i.s.m. Eliane le Roux); 
bouwheer: Urbastyle, opgeleverd in 2019 

- Nieuwbouw van een museum en een cruise terminal, Antwerpen (noAarchitecten); 
bouwheer: Stad Antwerpen (5.000.000 euro), in uitvoering 

- Nieuwbouw van een luifel, Brasschaat (Compagnie O architecten); bouwheer: 
Gemeentebestuur Brasschaat (150.000 euro), in uitvoering 

- Nieuwbouw van een op-en-afritten-complex op de A12, Londerzeel-Zuid (Technum-
Tractebel Engineering); bouwheer: Agendschap Wegen en Verkeer (60.000.000 euro),  
in studie 

- Nieuwbouw van een luifel op Schumanplein, Brussel (BRUT architecture and urban 
design); bouwheer: Brussel Mobiliteit (1.000.000 euro), in studie 

- Nieuwbouw van drie fiets- en voetgangersbruggen langs het kanaal, Brussel (Gijs Van 
Vaerenbergh architecten bvba i.s.m. UTIL); bouwheer: Brussel Mobiliteit, in studie 

 
 

Bijzondere projecten: 
- Nieuwbouw van een bezoekerspasserel, Wilrijk (aHa architecten); bouwheer: ISVAG 

(35.000 euro), opgeleverd in 2005 
- Tentoonstellingspaviljoen Biënnale Venetië (OFFICE Kersten Geers David Van Severen); 

bouwheer: VAI (240.000 euro), opgeleverd in 2008 
- Uitbreiding van een woning met opgehangen stalen dak, Leuven (360 Architecten); 

bouwheer: privé (400.000 euro), opgeleverd in 2008 – Laureaat Belgian Building Awards 
2011, categorie ‘residentiële projecten’ 

- Muziektheater LOD, verplaatsbaar decor – 6 meter hoge autostabiele wand (OFFICE 
Kersten Geers David Van Severen); bouwheer: Muziektheater LOD (15.000 euro), 
opgeleverd in 2010 

- Realisatie van een tijdelijk paviljoen voor de architectuurbiënnale in Venetië, ‘Garden 
Pavilion (7 Rooms, 21 Pespectives)’, Venetië (OFFICE Kersten Geers David Van Severen); 
bouwheer: Architectuur biënnale Venetië, opgeleverd in 2010 

- Verbouwing van een woning tot weekendhuis met verrijdbaar dak, Merchtem (OFFICE 
Kersten Geers David Van Severen); bouwheer: privé (350.000 euro), opgeleverd in 2011 

- Bouw van een beursstand uit containers, (sculp[IT]architecten BVBA); bouwheer: ODS 
(20.000 euro), opgeleverd in 2012 

- Bouw van een woning onder een bestaande woning, Ukkel (OFFICE Kersten Geers David 
Van Severen); bouwheer: privé (600.000 euro), opgeleverd in 2013 

- Nieuwbouw van een stalen luifel als publiek gedeelte van een eetwinkel, Destelbergen 
(Delmulle Delmulle architecten); bouwheer: Van Cauwenberghe bvba (310.000 euro), 
opgeleverd in 2013  
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- Nieuwbouw van een paviljoen op de begraafplaats van Wiekevorst, Wiekevorst (Gijs Van 
Vaerenbergh); bouwheer: gemeente Heist-op-den-Berg (40.000 euro), opgeleverd in 2013 

- Verbouwing van kantoren met een zelfdragende stalen buitentrap, Brussel (Ledroit-
Pierret-Polet Architects); bouwheer: privé (262.964 euro), opgeleverd in 2013 

- ‘Der Bau’, nieuwbouw van een woning met vrijdragende verdieping in CLT-panelen, 
Linkebeek (OFFICE Kersten Geers David Van Severen); bouwheer: privé (1.000.000 euro), 
opgeleverd in 2015 

- Nieuwbouw van een drijvend platform voor de Triënnale van Brugge, Brugge (Atelier Bow-
Wow i.s.m. architectuuratelier Dertien12); bouwheer: Brugge (131.820,67 euro), 
opgeleverd in 2015 

- Nieuwbouw van een uitkijktoren, Dilsem-Stokkem (De Gouden Liniaal Architecten); 
bouwheer: Herstructureringscomité (480.000 euro), opgeleverd in 2016 

- Nieuwbouw van zes paviljoenen voor de Triënnale van Brugge 2018, Brugge 
(architectuuratelier Dertien12); bouwheer: vzw Brugge Plus (250.000 euro), opgeleverd  
in 2018 

- Nieuwbouw van een luifel met een kiosk en vrijstaande masten, Sint-Pieters-Woluwe (TV 
Artgineering H.N.S. Landschapsarchitecten); bouwheer: gemeente Sint-Pieters-Woluwe 
(450.000 euro), opgeleverd in 2018 

- Nieuwbouw van een tijdelijk paviljoen voor het HORST-festival, Holsbeek (Onkruid vzw); 
bouwheer: Onkruid vzw (100.000 euro), opgeleverd in 2018 

- Constructie van het monument voor de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens, Brussel (Bureau Bas Smet); bouwheer: Brussels Hoofdstedelijk Gewest (120.000 
euro), opgeleverd in 2017 

- Reconstructie historische roofvogelvolière, Antwerpen (Patine Architecten); bouwheer: 
vzw KMDA (750.000 euro), opgeleverd in 2019 

- Constructie van een tijdelijk paviljoen, Vilvoorde (Fala atelier); bouwheer: Onkruid vzw, 
opgeleverd in 2019 

- Nieuwbouw van een fietsers- en voetgangersbrug, Brussel (Baukunst); bouwheer: Stad 
Brussel (400.000 euro), in uitvoering 

- Nieuwbouw van een museum en een cruise terminal, Antwerpen (noAarchitecten); 
bouwheer: Stad Antwerpen (5.000.000 euro), in uitvoering 

- Nieuwbouw van een uitkijktoren voor de ZOO van Antwerpen, Antwerpen (8 office 
Architects); bouwheer: vzw KMDA (1.500.000 euro), in studie 

- Nieuwbouw van een tentoonstellingspaviljoen, Laken (URA); bouwheer: URA,  
in studie 

 
 

Passief – bijna energieneutraal 
- Nieuwbouw van een pilootproject voor Bio-Planet, Leuven (ABC-architecten); bouwheer: 

Bio-Planet nv (750.000 euro); opgeleverd in 2010 
- Renovatie en uitbreiding van een kinderdagverblijf, Brussel (ZAmpone architectuur cvba 

i.s.m. Burobill architecten); bouwheer: vzw Kinderdagverblijf Sint-Lutgardisschool Elsene 
(1.460.000 euro), opgeleverd in 2014 

- Nieuwbouw van een bibliotheek, Sint-Pieters-Woluwe (plusoffice architects); bouwheer:  
Vlaams Gemeenschapscommissie Brussel & gemeente Sint-Pieters-Woluwe (2.200.000 
euro), opgeleverd in 2014 

- Nieuwbouw van een studentenrestaurant, Antwerpen (DMT Architecten); bouwheer: 
Universiteit Antwerpen (2.200.000 euro), opgeleverd in 2015 

- Nieuwbouw van een passief wooncomplex van 11 wooneenheden, een kinderdagverblijf 
en een ONE antenne, Sint-Jans-Molenbeek (Urban Platform); bouwheer: gemeente Sint-
Jans-Molenbeek (3.530.000 euro), opgeleverd in 2015 

- Nieuwbouw van een ‘Topsportschool’, Wilrijk (Compagnie-O architecten); bouwheer: AG 
Vespa (9.500.000 euro), opgeleverd in 2016 

- Nieuwbouw van een passiefschool, Turnhout (De Bouwerij Architectenbureau – AUPa); 
bouwheer: DBFM Scholen van Morgen nv (5.500.000 euro), opgeleverd in 2016 

- Nieuwbouw van een passiefschool, Zwijndrecht (De Bouwerij Architectenbureau – AUPa); 
bouwheer: DBFM Scholen van Morgen nv (5.800.000 euro), opgeleverd in 2016 

- Nieuwbouw van een school, Oostende (Urban Platform); bouwheer: DBFM Scholen van 
Morgen nv, opgeleverd in 2016 

- Nieuwbouw van een passiefschool, Evere (De Bouwerij Architectenbureau – Bekkering 
Adams Architecten b.v.); bouwheer: gemeente Evere (7.000.000 euro), opgeleverd in 2017 



 

p. 12 / 12 

- Nieuwbouw van een passiefschool, Assenede (De Bouwerij); bouwheer: DBFM Scholen van 
Morgen nv (3.000.000 euro), opgeleverd in 2017 

- Uitbreiding van een industrieel gebouw, Gent (TRANS architectuur I stedenbouw 
bouwheer: Ryhove, opgeleverd in 2017 

- Nieuwbouw van een passief kantoorgebouw voor ‘het ecohuis MUNDO’, Antwerpen  
(B-architecten); bouwheer: Ethical Property Europe (3.000.000 euro), opgeleverd in 2018 

- Slopen van een woongebouw en bouw van een kinderdagverblijf voor 48 kinderen en een 
naschoolse kinderopvang (PT Architecten); bouwheer: gemeente Sint-Jans-Molenbeek 
(2.000.000 euro), opgeleverd in 2018 

 
 


