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SELECTIEVERSLAG bij de Open Oproep: aanvraag tot 

deelneming 41 | 2021, de projectgebonden selectie voor het project 02: de 

volledige studieopdracht voor de renovatie en herbestemming van Technicum 4 

voor onderzoeks- en atelierwerking van de vakgroepen Architectuur en 

Stedenbouw, en Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (gebouw en 

omgeving). 

 

1 GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE PROCEDURE 

 

1.1 De open oproep bij aanvraag tot deelneming 41 | 2021 werd uitgeschreven op 18.01.2021 door de 

Vlaamse Overheid, voor wie optreedt de Vlaams Bouwmeester, Havenlaan 80 bus 10 te 1000 

Brussel. 

 

1.2 AARD VAN DE OPDRACHT 

 Overheidsopdrachten, diensten: landschapsarchitectuur, diensten van stedenbouw en bouwkundige 

diensten - CPC indeling categorie 12 

 

1.3 SELECTIE 

 De oproep tot aanvraag tot deelneming om op een lijst van geselecteerde kandidaten te worden 

opgenomen voor uitvoering van diensten inzake landschapsarchitectuur, stedenbouw en 

bouwkunde, gebeurt op grond van artikel 38, § 1, 1°, b) van de wet inzake overheidsopdrachten van 

17 juni 2016. 

 

1.4 BEKENDMAKING 

 Aankondigingsbericht 

 Verzending van de aankondiging naar het Publicatieblad van de Europese Unie: 18.01.2021. 

 

 Publicatiedatum 

 Open Oproep 4102 werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 18.01.2021 

onder nummer 2021-501932. 

  

OO 41 
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 Een infobrochure met per project foto’s van de locatie, de timing, het maximale projectbudget en de 

toegestane honorariumvork is gedurende de periode van aanvraag tot deelneming, toegankelijk op 

www.vlaamsbouwmeester.be. 

 

 

1.5 LIMIETDATUM EN LIMIETUUR VOOR  DE INDIENING VAN DE AANVRAGEN TOT DEELNEMING 

 De kandidaten1 dienden uiterlijk op 26.02.2021 om 11.00 uur hun aanvraag tot deelneming in te 

dienen ten aanzien van de Vlaams Bouwmeester, te 1000 Brussel. 

 

 

2 OVERZICHT VAN DE AANVRAGEN TOT DEELNEMING 

 

2.1 UITSLAG VAN DE INDIENING VAN DE AANVRAGEN TOT DEELNEMING  

  

 Voor het project 4102 Gent Technicum 4 waren er 65 ontvankelijke aanvragen tot deelneming, met 

name: 

Bureau 51N4E bvba 

Tijdelijke Maatschap a2o-architecten cvba, WDJARCHITECTEN 

Bureau aaa - architectuuratelier ambiorix 

Tijdelijke Maatschap ABSCIS ARCHITECTEN , ISTEMA, provoost.engineering bv 

Tijdelijke Maatschap AgwA, BAST 

Tijdelijke Maatschap archipl architecten cvba, evr-Architecten 

Bureau architecten BOB361 architectes 

Tijdelijke Maatschap architecten jan de vylder inge vinck, Arter, Atelier Bow-Wow 

Tijdelijke Maatschap Architectenbureau BARO Architectuur, GAFPA bureau voor architectuur 

en stedenbouw BVBA, SumProject architecture & engineering, Sweco Belgium BV 

Tijdelijke Maatschap Architectenbureau Bart Dehaene, Geurst & Schulze architecten bv 

Bureau architectenbureau cepezed 

Tijdelijke Maatschap architectenbureau Serck, L'Escaut architectures 

Tijdelijke Maatschap Architectenbureau Vanhecke & Suls bvba, META architectuurbureau 

bvba, Taller Architects 

Tijdelijke Maatschap Architektenburo Verlaan en Bouwstra, RAU 

Bureau Atelier Kempe Thill architects and planners 

Tijdelijke Maatschap Ateliers Alfonso Femia, Studio Farris Architects 

Tijdelijke Maatschap B-architecten nv, David Chipperfield Architects 

                                                           
1 Chronologisch overzicht van de gehanteerde terminologie: 
 1 De kandidaat: de ontwerper die zich kandidaat stelt conform de deelnemingsvoorwaarden, voor één of 

meerdere projecten die via de procedure 'Open Oproep'  aangekondigd werden. 
 2 De ontvankelijke kandidaat:  de kandidaat die minstens drie projecten bij zijn aanvraag tot deelneming voegt.  
 3 De geselecteerde:  de kandidaat die geselecteerd wordt op basis van de selectiecriteria. 
 4 De inschrijver:   de geselecteerde die een offerte indient. 
 5 De voorkeursbieder: de inschrijver die op basis van de gunningscriteria het best geplaatst is en door de 

opdrachtgever eventueel uitgenodigd wordt voor finale onderhandelingen. 
 6 De opdrachtnemer:  de voorkeursbieder aan wie de opdracht toegewezen wordt. 
 

http://www.vlaams/
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Tijdelijke Maatschap Bart Macken Eef Boeckx Partnership, C+S Architects Limited, Inside 

Outside 

Tijdelijke Maatschap Baukuh, l'AUC 

Tijdelijke Maatschap Baukunst, Bressers Architecten bv, CRIT./Peter Swinnen 

Tijdelijke Maatschap BC architecten, Civic 

Bureau BEEL ARCHITECTEN 

Tijdelijke Maatschap BEL ARCHITECTEN BVBA, doorzon interieurarchitecten 

Bureau BOGDAN & VAN BROECK ARCHITECTS 

Tijdelijke Maatschap Bovenbouw Architecten, Korteknie Stuhlmacher Architecten BV 

Tijdelijke Maatschap Braaksma & Roos Architectenbureau, NEXT architects BV 

Tijdelijke Maatschap BUROMOSA, Park Associati S.r.l. 

Tijdelijke Maatschap CALLEBAUT ARCHITECTEN, Robbrecht en Daem architecten, 

Tractebel Engineering nv 

Tijdelijke Maatschap COBE A/S, LMS Vermeersch architectenbureau bvba, U/Define 

Tijdelijke Maatschap Compagnie O. , eld NV, Studio Paulien Bremmer 

Bureau Coussée Goris Huyghe architecten 

Tijdelijke Maatschap CSD Ingenieurs Conseils SA, JDS architects, Marge architecten bv 

bvba 

Tijdelijke Maatschap Dhooge & Meganck - Ingenieur Architecten, Hub  

Tijdelijke Maatschap dmvA architecten, DP6 architectuurstudio 

Tijdelijke Maatschap FELT architectuur & design, label architecture 

Tijdelijke Maatschap Flores & Prats Archs, OUEST ARCHITECTURE 

Tijdelijke Maatschap Frederic Vandoninck Wouter Willems architecten, Gevelinzicht, 

Matheson Whiteley 

Tijdelijke Maatschap Group A, Hylkema Erfgoed 

Bureau Happel Cornelisse Verhoeven 

Tijdelijke Maatschap Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais 

Engineering Architectural , Wim Cuyvers 

Bureau jakob+macfarlane architects 

Tijdelijke Maatschap Jan de Moffarts Architecten, KARAMUK KUO, NWLND Rogiers 

Vandeputte 

Tijdelijke Maatschap KAAN Architecten, Low architecten, VK Engineering 

Tijdelijke Maatschap LAVA architecten, Team van Meer!   architecten & co cvba 

Bureau LIAG architecten en bouwadviseurs 

Tijdelijke Maatschap Lieven Achtergael Architecten, Origin Architecture & Engineering 

Bureau LIN Gesellschaft von Architekten mbh 

Tijdelijke Maatschap MARCEL architecten, Nero 

Bureau MIR 

Tijdelijke Maatschap MJOSE VAN HEE ARCHITECTEN bvba, murmuur  architecten  

Tijdelijke Maatschap Molenaar & Co architecten, tek architecten 

Bureau NADAAA 

Bureau NU architectuuratelier 

Bureau Office Kersten Geers David Van Severen 

Tijdelijke Maatschap Office Winhov b.v., Studio Jan Vermeulen 
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Bureau ONO architectuur 

Bureau Philippe Samyn & Partners 

Bureau pluspunt architectuur 

Bureau re:architekti studio s.r.o. 

Tijdelijke Maatschap RE-ST, Trans architectuur I stedenbouw 

Bureau ROBERTNEUNTM Architekten GmbH 

Bureau SeARCH bv 

Tijdelijke Maatschap Snøhetta, Studio Roma 

Bureau urbain architectencollectief bvba 

Bureau Xaveer De Geyter Architectenbureau BVBA 

 

3 UITSLUITINGSGRONDEN EN KWALITATIEVE SELECTIE  

 

3.1  IN TE DIENEN DOCUMENTEN EN INLICHTINGEN 

 Alle op de lijst opgenomen kandidaten hebben de volgende documenten en inlichtingen verschaft: 

  

 1 Documenten in het kader van de uitsluiting en selectie:  

- voor opdrachten vanaf de Europese drempel: een Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument (UEA).  

- voor opdrachten onder de Europese drempel: een impliciete verklaring op erewoord  

 2 Motivatienota  

 3  Een portfolio van de kandidaten  

 4         De drie relevante referenties per project 

 5 Voor architectuuropdrachten: inschrijving op de lijst van de beroepsorde van architecten (of 

een gelijkaardige beroepsvereniging in de Europese Unie),… 

 

 

 

3.2       CONTROLE VAN DE UITSLUITINGSGRONDEN EN SELECTIE  
 

3.2.1 Controle UEA  

Voor de inschrijvers werd op basis van het UEA geen reden tot uitsluiting vastgesteld. 

 

3.2.2.  Fiscale schulden 

Voor de inschrijvers werden geen fiscale schulden vastgesteld die tot uitsluiting leiden. 

 

3.2.3.  Sociale schulden 

Voor de inschrijvers werden geen sociale schulden vastgesteld die tot uitsluiting leiden. 
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4 PROJECTGEBONDEN SELECTIE: 

4.1. DE PARTIJEN EN HUN VERTEGENWOORDIGING 

4.1.1 De opdrachtgever: 

 De Universiteit Gent, voor wie optreedt de heer Rik Van de Walle, rector. 

 Deze partij, hierna ‘opdrachtgever’ genoemd, heeft volgend administratief adres: Sint-

Pietersnieuwstraat 25,  9000, Gent. 

 De opdrachtgever machtigt de heer Raf Van Den Berghe om als leidend ambtenaar in zijn naam op 

te treden. 

 
4.1.2 De Vlaams bouwmeester, Erik Wieërs, voorzitter van de selectiecommissie, met als Havenlaan 88 

bus 10 te 1000 Brussel. 

 

4.2. SELECTIECRITERIA   

 Selectie van minimaal vijf ontwerpers met het oog op uitnodiging tot indiening van een offerte. Aan 

de hand van de ingediende documenten worden volgende selectiecriteria onderzocht en getoetst 

aan de ambities van de opdrachtgever: 

 

Geschiktheid om beroepsactiviteit uit te oefenen 

 Voor architectuuropdrachten moeten de kandidaten de inschrijving op de lijst van de beroepsorde 

van architecten (of een gelijkaardige beroepsvereniging in de Europese Unie) aantonen. 

  

Technische en beroepsbekwaamheid 

 Vervolgens wordt de technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van onderstaande 

selectiecriteria getoetst: 

 

 1 de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht, 

 2 de vakbekwaamheid, 

 3 de relevante ervaring. 
  

4.3 DE SELECTIE 

 De selectie van de ontwerpers vond digitaal plaats op 16.04.2021 en 19.04.2021. 

 De opdrachtgever, vertegenwoordigd door:  

- Ann Hendricx (DGFB) 

- Raf Van Den Berghe (DGFB) 

- Guy Chatel (Bouwcommissie) 

- Maarten Liefooghe (gebruiker: vakgroep EA01 Architectuur en Stedenbouw) 

- Koen Jonckheere (gebruiker: vakgroep LW17 Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen) 

- Arnold Janssens (gebruiker: onderzoeksgroep bouwfysica / expert duurzaamheid en 

energie) 

- Ruben Ulens, student opleiding Bachelor of Science in de Ingenieurswetenschappen: 

Architectuur, vertegenwoordiger studenten 
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  selecteerde op advies van de Vlaams Bouwmeester volgende ontwerpers : 

1 Bureau  Office Kersten Geers David Van Severen  

2 Tijdelijke Maatschap Flores & Prats Archs, OUEST ARCHITECTURE 

3 Tijdelijke Maatschap Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais 

Engineering Architectural, Wim Cuyvers 

4 Tijdelijke Maatschap Jan de Moffarts Architecten, KARAMUK KUO, NWLND Rogiers 

Vandeputte 

5 Tijdelijke Maatschap MJOSE VAN HEE ARCHITECTEN bvba, murmuur  architecten 

 

 

 

4.4 MOTIVERING 

Voor de geselecteerden geldt dat hun kwaliteiten conform de gehanteerde selectiecriteria aansluiten 

bij de verwachtingen en uitgangspunten van de opdrachtgever vervat in de projectdefinitie. Omwille 

van de volgende redenen beantwoorden de volgende ontwerpers in het licht van de selectiecriteria 

het meest aan de verwachtingen en uitgangspunten van de opdrachtgever: 

 

 1 Bureau Office Kersten Geers David Van Severen 

 

 Selectiecriterium 1: 

 In hun motivatietekst stelt het ontwerpteam: 

Als voormalige studenten van de Universiteit Gent dragen we het Technicum een warm hart toe. De 

site, op de voormalige wijngaarden van de Sint Pieters Abdij, spreekt met een stille aanwezigheid 

over de mogelijkheden van een rationele architectuur, terwijl zijn ingetogen monumentaliteit 

aanspraak maakt op een rijk architecturaal verleden. OFFICE ziet daardoor een bepaald 

verwantschap met hun praktijk en het technicum. De verbouwing van de bibliotheek van de faculteit 

architectuur van de UGent, de bouw van de Landbouwschool in Leuven en de huidige reconversie 

van de slachthuishallen in Antwerpen tot een nieuwe universitaire campus tonen aan dat ze  de nodig 

ervaring hebben om dit project ter handen te nemen. Met de nodige gevoeligheid voor het bestaande 

erfgoed, maar met een duidelijke ambitie om het gebouw terug een plaats te geven in het universitaire 

leven en het centrum van Gent wilt OFFICE samen met een gerouleerd team het project tot een 

succesvolle transformatie brengen. 

Het portfolio toont voornamelijk nieuwbouw, maar vanaf het begin maakte dit bureau ook met ‘rake 

transformaties’ (notariaat Antwerpen) naam. Deze visie op het transformeren en het ‘toevoegen’ van 

iets actueels, een ingreep met een eigen identiteit die te gast is in het oude, bewezen ze ook aan 

een historisch gebouw (faculteitsbibliotheek ingenieurswetenschappen en architectuur in 19de-

eeuwse gebouw nov arch Adolphe Pauli, UGent) en bevestigden ze recent ook weer met het gebouw 

‘Tondo’, de verbindingsbrug tussen het Huis van Volksvertegenwoordigers en het nieuwe 

Forumgebouw in Brussel. Zij interpreteren ‘weiterbauen’ niet als het aanbouwen in de stijl of de geest 

van het bestaande, maar als contrasterende en toch respectvolle, duidelijk hedendaagse 

toevoegingen, wat voor deze opdracht zeer relevant is.  

 

 Selectiecriterium 2: 
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Het Brusselse bureau OFFICE werd door Kersten Geers en David Van Severen opgericht in 2002 

en is sindsdien uitgegroeid tot een van de meest succesvolle en gerenommeerde architectenbureaus 

in België en op internationaal niveau, met ondertussen 20 vaste werknemers. In 2008 ontvingen ze 

de Belgische Prijs voor Architectuur en in 2010 de Zilveren Leeuw op de 12e Architectuur Biënnale 

van Venetië. 

Kersten Geers was een professor aan de Universiteit Gent, visiting professor aan Columbia 

University, NYC (US), de Academy of Architecture in Mendrisio (CH) en geeft momenteel les op 

EPFL, Lausanne (CH);Harvard Graduate School of Design (US) en Yale Graduate School of Design 

(US) en publiceert regelmatig in vakliteratuur.  

David Van Severen geeft les en is gastcriticus bij verschillende internationale universiteiten, 

momenteel op de Academie d’Architecture, Versailles (FR) en Harvard Graduate School of Design 

(US). 

 OFFICE geeft aan samen te willen werken met een ervaren team, dat in het verleden al succesvol 

is geweest. Bollinger + Grohmann (stabiliteit); henk pijpaert engineers (technieken + EPB); Barbara 

Van der Wee (erfgoed); Macobo Stabo (akoestiek).  

 

 Selectiecriterium 3: 

De eerder vermelde referentie Universiteitsbibliotheek UGent is zeer relevant evenals het 

herbestemmingsproject tot universitaire ‘Campus Nieuw’ van de voormalige slachthuishallen in 

Antwerpen (fase bouwaanvraag) en de nieuwe Landbouwschool ‘De Wijnpers’, een landschappelijk 

goed ingepaste nieuwbouw op de site van een historische wijngaard in Leuven. 

 

 

 2 Tijdelijke Maatschap Flores & Prats Archs, OUEST ARCHITECTURE 

 

 Selectiecriterium 1: 

 In hun motivatietekst stelt het ontwerpteam: 

 Flores y Prats en Ouest ontwikkelen sinds enkele Jaren hun praktijk rondom projecten die op een 

intense manier kwaliteiten, materialen en verhalen van gebouwen inzetten in een intelligente 

‘adaptive re-use’-strategie. Circulaire en duurzame bouwprincipes worden op intuïtieve wijze 

 verweven in verschillende lagen van het ontwerp. (Sala Becket, Théâtre Variétés) 

 Centraal in het werk staat de zoektocht naar een betekenisvolle publieke dimensie van het gebouw 

voor de omgeving, de stad. Hoe kan het Technicum een link worden in het universiteits- en 

stadsweefsel?  Beide kantoren zijn sinds jaren sterk geïnteresseerd in diverse vormen van 

(architectuur)onderwijs, tussen internationale voorbeelden (MIT, ETH, ETSAB) en de Ugent 

 cultuur (alumni Ugent 2008). Als architecten zijn we verantwoordelijk een common ground te 

scheppen om een brede conversatie mogelijk te maken en de kennis van de veelzijdige 

toekomstige gebruiker van het gebouw als ‘ressource’ in te zetten voor het project. 

 De maatschap betreft twee architectenbureaus met eenzelfde aandacht voor ‘adaptive-reuse’ of 

transformatie en hergebruik waarbij ze niet alleen met het fysieke erfgoed -de recuperatie van 

bestaande gebouwen en structuren- maar ook met het sociale aspect ervan aan de slag gaan. Ze 

zijn vooral geïnteresseerd in hoe gebouwen en ruimtes werken, hoe mensen zich deze toe-eigenen 

en gebruiken. Daarom hebben ze affiniteit met elkaars werk en ontwerpmethode. Dit is in de 
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context van deze studieomgeving waarbij de ruimte door de gebruikers wordt ingenomen en in de 

loop van de tijd blijvend zal worden aangepast aan de onderwijsnoden zeer relevant. 

 

 Selectiecriterium 2: 

 OUEST is een kleinschalig kantoor, opgericht in 2009 door Stéphane Damsin. Zijn ervaring ligt in 

verschillende contexten (Internationaal collectief Supersudaca, programmator Architectuur en Stad 

bij Recyclart). Ingenieur-architect Jan Haerens is sinds 2014 partner en heeft een bagage van 

openbare projecten, opgedaan bij verschillende kantoren met internationale uitstraling. Beide zijn 

docent architectuurontwerp, respectievelijk aan ULB Faculté d’Architecture La Cambre Horta en 

KULeuven. Het jonge bureau kreeg in 2020 aandacht van de architectuurpers (Architectuurboek 

Vlaanderen en A+). 

 Flores & Prats is een architectenbureau opgericht in Barcelona door Ricardo Flores en Eva Prats. 

Beide combineren theorie en academische praktijk (RMIT Melbourne en ETH Zürich) met ontwerp- 

en bouwactiviteiten in hun bureau en hun werk werd gelauwerd en gepubliceerd. 

 De leden van de maatschap hebben reeds een lopende samenwerking bij het winnend 

wedstrijdontwerp voor en de lopende uitvoering van de renovatie van het theater Variété in Brussel 

uit het interbellum. 

 Ze hebben de intentie om in onderaanneming samen te werken met: Ingenium: technieken en EPB, 

Daidalos: akoestiek en bouwfysica en Elise Candry: landschap. 

 

 Selectiecriterium 3: 

 De referentie die het team momenteel samen uitvoert (theater Variété in Brussel) evenals ‘Zinneke’ 

een renovatie tot artistieke plek met beperkt budget eveneens in Brussel, maar ook de renovatie 

van een sociaal theater in Barcelona getuigen van hun ziens- en werkwijze en zijn zeer relevant 

voor de aanpak van deze onderwijs- en architectuurwerkplek. 

 

 

 3 Tijdelijke Maatschap Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais 

Engineering Architectural , Wim Cuyvers 

 

 Selectiecriterium 1: 

 In hun motivatietekst stelt het ontwerpteam: 

 In order to feel something, you’ve got to be there.” (Burroughs, Words of Advice for Young People, 

1989). Een architectuurschool heeft nood aan een plek en aan fysieke aanwezigheid.  

 Ze hoort thuis in de stad, aan de achterkant langs het water. Ze toont zich niet aan de stad, ze is de 

stad. Een architectuurschool is een plek van concentratie en confrontatie. Het is niet louter een 

gebouw maar ook een ruimte. Het is een publieke ruimte, waar jonge mensen in contact komen 

met de wereld. Het is een analoge ruimte, waar de zaken niet vereenvoudigd worden, maar 

complexiteit en verwarring kunnen bestaan. Het is een open ruimte, waar binnen en buiten in elkaar 

overgaan.  Een architectuurschool is nooit af. Ze bevindt zich in een permanente staat van 

onderhoud en verandering: studenten én docenten zullen er als caretakers zorg voor dragen. 

 Een architectuurschool heeft tot slot geen boodschap aan een architectuur die school maakt. We 

zetten in op een “afwezige” architectuur. Het gebouw is er. 
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De maatschap verenigt zeer diverse en mekaar aanvullende expertises die een integrale aanpak 

verzekeren en een daarbij een kritische blik op de architectuurpraktijk houden: een kleinschalig 

bureau met reeds een brede erkenning voor zijn nieuwbouwprojecten, een  structuurbureau met 

ervaring in oude gebouwstructuren, een jong teams dat zich op erfgoed onderlegt en met Wim 

Cuyvers een ervaren wat buitengewone stem in het Belgische architectuurdebat en de -opleiding. 

Hun motivatie geeft aan dat ze de waarde van het gebouw erkennen en er weinig ‘architectuur’ aan 

willen toevoegen, dat ze er echter veel belang hechten aan de plek deel moet uitmaken van de 

publieke ruimte en de stad en dat het een plek moet zijn van verandering, wat voor deze opdracht 

zeer relevant is. 

 

 Selectiecriterium 2: 

 Havana maakt robuuste, schijnbaar alledaagse gebouwen die teruggrijpen naar de basiselementen 

van architectuur met een verfrissend materiaalgebruik en grote aandacht voor bouwbaarheid en 

economie. Havana is een architectenbureau uit Gent, opgericht in 2012 door Bert Haerynck en Tijl 

Vanmeirhaeghe. Ze deden ervaring op in gerenommeerde bureaus in binnen- en buitenland. Tijl 

Vanmeirhaeghe opereerde daarna 10 jaar met Carl Bourgeois onder de naam BARAK. Hun werk 

vindt weerklank in de vakpers en werd gelauwerd (Jo Crépainprijs 2017 en de Belgian Building 

Award 2019). Tijl Vanmeirhaeghe is sinds 2008 gastprofessor aan de UGent.  

 KARUUR architecten werd in 2009 opgericht door Thomas Feyen en Babs Geens en opereert 

vanuit Antwerpen. Als jong bureau hebben ze reeds een goed portfolio opgebouwd, gaande van de 

restauratie en herbestemming van waardevolle monumenten, over de nieuwbouw van individuele 

en sociale woningen tot de renovatie van kantoor- en schoolgebouwen. 

 Wim Cuyvers realiseerde als architect verschillende scholen en kinderdagverblijven, scenografieën 

en exporuimtes. Zijn werk werd ruim gepubliceerd in de vakpers en getoond in solo- en 

groepstentoonstellingen ook in het buitenland. Hij doceerde (Tilburg, Eindhoven en Delft) en werd 

gelauwerd met de Cultuurprijs Vlaanderen Architectuur 2005. Hij schrijft kritische essays en geeft 

lezingen over architectuur, cultuur en maatschappelijke kwesties. Hij staat in voor 

omgevingsaanleg. 

 Servais Engineering Architectural (SEA) is een middelgroot stabiliteitsbureau uit het Brusselse, dat 

werd opgericht door Vincent Servais (werkervaring projectleider Bureau Greisch). SEA beschikt 

over een belangrijke expertise op het vlak van de restauratie van oude gebouwstructuren en zet 

hier ook specifiek op in. David De Wolf is vennoot van SEA en verantwoordelijke voor de cel 

restauratie. Hij studeerde in 1998 af als ir.-arch. aan de VUB en werkte 20 jaar bij Bureau Greisch.  

 Ze hebben de intentie om in onderaanneming samen te werken met: TECON-groep: technieken en 

De Fonseca: akoestiek. 

 

 Selectiecriterium 3: 

 Een nog lopend bouwproject voor studentenhuisvesting in Gent, een geslaagde renovatie van een 

20ste-eeuws schoolgebouw in Antwerpen en een theoretische tekst over architectuuronderwijs 

tonen de kwaliteit van het werk van de architecten uit het team en sluiten zeer goed aan bij de 

schaal en aard van de opgave. 
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 4 Tijdelijke Maatschap Jan de Moffarts Architecten, KARAMUK KUO, NWLND Rogiers 

Vandeputte 

 

 Selectiecriterium 1: 

 In hun motivatietekst stelt het ontwerpteam: 

 Het Technicum is een schakeling van binnen- en buitenruimten, horizontaal en verticaal met elkaar 

verbonden. Het complex heeft een stedelijk potentieel, maar maakt dit vandaag niet waar door zijn 

zeer specifiek programma. De integratie van een kunstcampus zou deze wat verouderde site tot 

een bruisend creatief centrum kunnen omvormen. De Machinehal is wellicht een sleutelelement, als 

publieke atelierruimte, in de sequentie tussen het Studentenplein en de Therminal. De complexiteit 

van de opgave ligt in het evenwicht tussen het publieke en het geslotene, oude en nieuwe, de stad 

en haar rivier. Op welke manier kan een hedendaagse campus zich verankeren in en bijdragen tot 

het stedelijk weefsel? De ervaring van Karamuk Kuo in architectuuronderwijs en 

onderwijsarchitectuur gecombineerd met de precieze visie van JDMA op erfgoedherbestemming en 

de stedenbouwkundige en pragmatische duurzaamheidsaanpak van NWLND staat voor een 

compleet en betrokken team dat deze uitdaging grondig wil aanpakken. 

 De maatschap verenigt elkaar aanvullende bureaus: een opgemerkt jong Zwitsers team dat al een 

aantal bijzondere onderwijsgebouwen realiseerde met een erfgoedspecialist en een jong Belgisch 

team dat enkele kleinschalige, maar boeiende verbouwingen realiseerde. Het rationele en 

constructieve van de architectuur van het Zwitserse bureau bij nieuwbouw strookt zeer goed met 

het oude Technumgebouw en wordt hier gecombineerd met de visie en ervaring met erfgoed van 

JDMA. Het sluit ook goed aan bij de architectuur van NWLND die geen spektakel beoogt, maar 

naar precisie, helderheid en tijdloosheid met aandacht voor de context en de duurzaam bouwen, 

wat voor deze opdracht zeer relevant is. Uit de motivatie en portfolio’s blijkt de aandacht en affiniteit 

voor mekaars werk en de ambitie voor kwaliteit. 

 

 Selectiecriterium 2: 

 KARAMUK KUO is een bureau uit Zürich dat in 2010 werd opgericht door Jeannette Kuo en Ünal 

Karamuk. Het werk van het bureau richt zich op het snijvlak van ruimtelijke concepten en 

constructieve technologieën, waarbij architectuur terecht wordt gezien als een sociale en materiële 

discipline. Door rationaliteit te combineren met het ervaringsgerichte, verkent het werk architectuur 

als functionele en informele ruimten voor uitwisseling. De projecten variëren in schaal van scholen 

en woningen tot culturele gebouwen en zijn gepubliceerd in tal van internationale tijdschriften, 

waaronder ook een El Croquis.  

 NWLND en JDMA volgen Karamuk Kuo al een tijdje en refereren er soms naar in hun eigen werk. 

Ze zijn ervan overtuigd dat een samenwerking voor het Technicum voor de hand ligt. Terwijl beide 

Belgische bureaus vanuit hun eigen invalshoek contextueel-kwalitatieve projecten nastreven is de 

internationale ervaring in het architectuuronderwijs van Jeannette en Ünal uitermate waardevol 

voor dit project. Met hun lesopdrachten aan de ETH, EPFL en Harvard bepalen zij mee het niveau 

van architectuuronderwijs. 

 JDMA (Jan de Moffarts en Steven Bosmans) en NWLND (geleid door Bert Rogiers en Pieter 

Vandeputte) delen een fascinatie voor de stad en het specifieke stedelijke landschap van Gent.   
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 Bosmans en Rogiers werkten meer dan 10 jaar succesvol samen bij OFFICE KGDVS en deelden 

de laatste jaren de leiding over Campus RTS in Lausanne, totdat er tegelijkertijd werd besloten om 

nieuwe horizonten te verkennen. 

 Ze hebben de intentie om in onderaanneming samen te werken met: Studiebureau Boydens voor 

geïntegreerde duurzaamheid, technische installaties, daglicht- en zonnestudies en Bollinger + 

Grohmann voor de stabiliteitsstudie. Ze geven aan eventueel ook een landschapsarchitect nog aan 

te trekken. 

 

 Selectiecriterium 3: 

 Twee sterke gerealiseerde referenties waarvan één nieuwbouw voor hoger onderwijs en één 

bijzonder project qua herbestemming samen met een winnend wedstrijdontwerp in uitvoering tonen 

de kwaliteit van het werk van de drie partners en sluiten zeer goed aan bij de diverse aspecten van 

de opgave. 

 

 

5 Tijdelijke Maatschap MJOSE VAN HEE ARCHITECTEN bvba, murmuur  architecten  

 

 Selectiecriterium 1: 

 In hun motivatietekst stelt het ontwerpteam: 

 Dit gaat over verder bouwen op fundamenten. Letterlijk en figuurlijk, op de intelligente ruïne, met 

hoge erfgoedwaarde. Op deze “beschreven” lei beginnen, is de juiste keuze voor dit programma. 

Gebruiken wat voor handen is en wat goed is. Dat mag wél opnieuw met groots gebaar en vol 

architecturaal plezier en idealen starten. Idealen plus de werkelijkheid: het gebouw is 100% 

geschikt voor de functie waarvoor het nu bedoeld is. Dus ruimtelijk ingrijpen zal lang niet altijd nodig 

zijn, het moet precies worden ingezet. Gedoseerd. Aanpasbaarheid en flexibiliteit als 

ontwerpmethode. Van meet af aan verschillende manieren van gebruik integreren, meerdere 

scenario’s doordenken. Van de grote lijnen eerst, naar de details binnen dat kader. De stad, de 

campus, de site, en zo verder naar binnen toe. Op dezelfde hoogtelijnen waar onze 

ontwerpoefening in 2de kandidatuur zich afspeelde. Ook toen wisten het hoogteverschil en de 

onverwachte connecties ons reeds te boeien, in deze unieke strook stad. 

De maatschap verenigt een ervaren bureau met een internationale erkenning, dat architecturaal 

stemmige en stille interventies toont in transformatie en stedelijke context, met een jong team dat 

eerste ervaring heeft in renovatie en erfgoed. Dit team ziet de opdracht uitdagend ook op technisch 

vlak. Men erkent dat er een “intelligente ruïne” staat, een reeds beschreven blad, waarop heel 

precies en goed gedoseerd moet worden ingegrepen, maar wel groots en met architecturaal 

plezier. De architectuur van Marie-José Van Hee heeft een uitgesproken haptische kwaliteit en kan 

in deze industriële hal voor machinebouw de juiste atmosfeer en ‘woonkwaliteit’ aanbrengen, wat 

voor deze opdracht zeer relevant is. 

 

 Selectiecriterium 2: 

 Marie-José Van Hee heeft in haar carrière van meer dan 45 jaar een bijzonder oeuvre gerealiseerd 

van gebouwen, pleinen, huizen… in een eigen taal, met een bijzondere haptische kwaliteit, een 

gevoeligheid voor licht en ruimte. Ze maakt gebruik van klassieke elementen zoals raam, 
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deur, haard, trap en galerij waarmee ze het huis, het publieke gebouw en de stad opnieuw weet 

vorm te geven en tijdloze schoonheid creëert. Van Hee was verbonden als docent ontwerpen aan 

het Hoger Instituut voor Wetenschap en Kunst en gevraagd als gastdocent architecturaal ontwerp 

aan de ETH Zürich in 2016-2017. Ze is een veelgevraagd spreker en extern examinator in binnen- 

en buitenland. Haar werk werd veelvuldig gepubliceerd, geëxposeerd en gelauwerd en dit ook in 

het buitenland (o.a. Biënnale van Venetië, Mies Van der Rohe Awards, Koninklijke Academie voor 

Wetenschap en Kunst en Fellow van de Royal Institute of British Architects).  

Murmuur is een jong bureau gesticht in 2014 door Pieter Vanderhoydonck, Tinne Verwerft en Koen 

Van Delsen met een twaalftal medewerkers in Gent en Ronse. De drie vennoten zijn alumni van 

UGent, Tinne en Pieter zijn ir. architect en Koen is bio-ingenieur Landbouwkunde. Ze bouwden een 

beperkt portfolio op dat reeds erkenning in de vakwereld geniet. Ze ontwerpen vanuit de circulaire 

gedachte en duurzaamheid.  

Ze hebben de intentie om in onderaanneming samen te werken met: Bureau Bouwtechniek voor 

algemene ondersteuning,  Sabine Okkerse: restauratie-expert, Jan Minne: landschapsontwerp, 

Mouton: stabiliteit, Henk Pijpaert Engineering: technieken, Daidalos Peutz: akoestiek en EMS: EPB. 

 

 Selectiecriterium 3: 

 Drie zeer relevante referenties: het Modemuseum in Antwerpen als een renovatie en transformatie 

met een publieke bestemming waarbij een centrale ingreep voor de ontsluiting en de nodige 

ruimtelijke helderheid zorgt, een recente revitalisatie in een stedelijk bouwblok in Gent met een 

ingetogen vormentaal en een woning die toont hoe sfeer in dense stedelijke context ingebracht 

wordt. 

 

 

5 CONCLUSIE  

Op basis van voorgaande motieven, selecteert de opdrachtgever de in 4.3 voornoemde ontwerpers met oog 

op uitnodiging tot indiening van een offerte. 

 




