visie
curriculum
referenties

1 VISIE

Over ons

KPW lexicon

KPW architecten werkt aan een consistent oeuvre op
de snijlijn van interieur, architectuur, stedenbouw
en landschap met een aangescherpte gevoeligheid
voor publieke witruimte, collectiviteit, veerkracht,
projectregie en de transitie naar duurzame
netwerken.

Het KPW Lexicon is geen ‘visie’, wel een vocabularium
dat zich gaandeweg (her)schrijft doorheen de
projecten. Het lexicon vertrekt vanuit de vaststelling
dat ruimtelijke en strategische ingrepen betekenis
vinden in het regisseren van hun culturele, sociale
en natuurlijke context en het aansturen van al dan
niet gedefinieerde ontwikkelingen.

KPW architecten is actueel een team van een 10-tal
ontwerpers dat wordt geleid door vier partners:
Peter Kint, Stijn Philippe, Pieter Walraet en Marijke
Leflot. Sinds 2006 vormen Peter, Stijn en Pieter een
associatie waarin zij hun kwaliteiten als ontwerpers
en projectregisseurs inzetten. In 2013 werd de
samenwerking bestendigd in de coöperatieve
vennootschap KPW architecten cvba. Marijke maakt
sinds 2018 deel uit van de vennootschap.

Het lexicon onderzoekt begrippen als ‘context’,
de ‘tussenmaat’, de ‘incrementele verandering’,
‘witruimte’ en ‘resilient space’. De denkbeelden
die uit dit vocabulaire ontstaan scherpen de
aandacht voor het collectief potentieel van elk
programma, (tijd)ruimtelijke ingreep en context :
‘towards an architecture of interaction’

2

adviseurs

VISIE

projectregie

natuurlijke omgeving
buurt / netwerk
eigenaar
ontwikkelaar

projectarchitect

opdrachtgever
participeer

aannemer
(toekomstige) gebruikers
maatschappelijke actoren

s ta ke h o l d e rs

regisseer

é é n

o n tw e rp te a m

context

architectuur

Participeer

Regisseer en co-operate

Eén ontwerpteam

KPW architecten hecht veel belang aan de
directe dialoog met de stakeholders (gebruikers,
maatschappelijke actoren, buurt, ontwikkelaar,
eigenaar)
met inbegrip van de ‘stemlozen’
(natuurlijke omgeving, toekomstige generatie).

KPW architecten neemt in het projecttraject de rol
van curator op: we begeleiden opdrachtgevers,
ontwerpen coalities / samenwerkingen en voeden de
projectprocessen. Als projectregisseur bakent KPW
architecten projecten af, betrekt externe partners,
onderneemt strategische acties, superviseert de
kwaliteitsbewaking en het procesverloop van zowel
het voortraject als het natraject.

KPW architecten heeft de knowhow om complexe
projecttrajecten te regisseren. In functie van
de opdracht worden adviseurs aangetrokken
of samenwerkingen met externe partners en
onderzoekinstellingen opgestart. Onze vaardigheden in projectregie laten toe bij uitgebreide
teamsamenstellingen op te treden als een coherent
team en pro-actieve partner van de opdrachtgever.

Bij de start van het project wordt tijd uitgetrokken om
in overleg met de stakeholders de kernvragen voor
het project te identificeren. We vertrekken vanuit
een evenwichtige dialoog tussen de verschillende
partijen waarbij in nauw overleg de belangen van
opdrachtgever, gebruikers en gemeenschap als
leidraad worden gehanteerd.

De algemene leiding van een project gebeurt door
een partner van KPW architecten. Deze begeleidt
het project van het begin tot de voltooiing. Per
project wordt een projectarchitect aangesteld die
de operationele verantwoordelijke van het project
is, kennis heeft van elk onderdeel en het permanent
aanspreekpunt voor alle partijen is.

Hieruit ontwikkelt zich een gezamenlijk kader
waaraan de architecturale, technische en
duurzaamheidsvoorstellen worden afgetoetst.
Deze werkwijze opent de weg om vernieuwende en
duurzame (sociale en technische) alternatieven te
adopteren.

De projectarchitect wordt zo nodig bijgestaan door
een interne projectmanager die voor het beheer
en de organisatie van het project zorgt. Deze
organisatiestructuur is gegroeid uit de ervaring
en kennis die de partners hebben opgedaan bij
projecten van diverse schaal en complexiteit.

Een projecttraject wordt door de stakeholders
vaak gereduceerd tot één moment in de tijd: het
gebouwde object. Het gebouwde object is voor
ons geen eindpunt maar een momentopname.
De focus op het eindpunt negeert de tijd als een
inzetbare factor in het overdragen van kennis en het
ontwikkelen van een gemeenschappelijk draagvlak.
Door het traject te ‘regisseren’ met dialogen en
acties krijgen de stakeholders een actieve en
creatieve rol toebedeeld. Het project krijgt zo de tijd
om te worden toegeëigend en zich in te kapselen
in een netwerk van actoren. Het stimuleren van
dit proces lijkt ons ook een deelopdracht van de
projectregie.
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VISIE

Dierbaar is duurzaam

Groen en veerkrachtig

Efficiëntie & effectiviteit

“Duurzaam leven heeft onvermijdelijk met
engagement te maken en met emotionele
betrokkenheid. Gebouwen en steden waarmee we
ons verbinden zijn de beste vorm van een duurzame
leefomgeving. De emotionele band van mensen met
bepaalde gebouwen of inrichting van de ruimte vormt
een cruciaal onderdeel van het sociaalecologische
aspect dat in het duurzaamheids- vraagstuk moet
worden opgenomen. Om de simpele reden dat,
wanneer mensen van een gebouw houden, ze er
op een zorgzame, duurzame manier mee omgaan.”

KPW architecten kiest resoluut voor een integrale
benadering waarbij naast het energiebeheer ook de
verankering in het sociale weefsel, toegankelijkheid,
materiaalgebruik, mobiliteit, ecologische footprint,
waterbeheer en sensibiliseren van de eindgebruiker
in het ontwerpvraagstuk worden meegenomen.

KPW architecten streeft zowel naar duurzaamheidsefficiëntie (doelmatigheid) als naar duurzaamheidseffectiviteit (doeltreffendheid) waarbij de selectie
van de objectieven en het realiseren van de
geselecteerde objectieven even belangrijk is als de
kwaliteit van het proces. Het doel is het genereren
van oplossingen op maat van de site, de gebruiker
en de toekomstige noden die de drager worden van
veerkrachtige groene projecten.

Vlugschrift VAI – Duurzaam is dierbaar

Succesvol ontwerpen van duurzame concepten is
in de eerste plaats een kwestie van een fragiele
evenwicht te bewaren tussen de individuele noden
van de eigen activiteiten en de (on)uitgesproken
noden van de gemeenschap. In de kracht van de
‘groene golf’ gaat de complexiteit van dit debat en
de vraagstelling naar het (sociale) draagvlak vaak
verloren.

We stellen echter dat de focus dient te verschuiven
van ‘groen’ naar ‘veerkrachtig’ met groene
kwaliteiten. Veerkracht zoekt naar strategieën
die onze netwerken, buurten / community en
infrastructuur opladen met een bredere flexibiliteit,
intelligentie en weerbaarheid. Deze strategie gaat
niet uit van een finaliteit maar van een ‘open’
systeem dat zich en cours de route aanpast aan de
wisselende omstandigheden.
Het is onze ambitie om strategieën te ontwikkelen
voor veerkrachtige projecten die de transitie
naar (buurt)netwerken met duurzame kwaliteiten
realiseren. We zoeken daarvoor op microschaal
naar tools en oplossingen die een verhoogde
zelfredzaamheid, coöperatie en creativiteit
bewerkstelligen.

We werken hiervoor aan de hand van een
duurzaamheids-advies gebaseerd op de analyse
en beoordeling van verschillende scenario’s
en kwantificeerbare voordelen. Elke stap wordt
onderbouwd met technische, financiële, comforten duurzaamheids-aspecten (efficiëntie).
We hanteren daarnaast een eenvoudige strategie
op niveau van concept ondersteund door een
onderbouwde technische uitwerking en opvolging.
Het begeleiden van het uitvoeringsproces met goede
uitvoeringstechnieken en -details optimaliseert zo
het rendement van de inspanningen (effectiviteit).
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CURRICULUM

Externe partners / adviseurs & expertise

Peter Kint

°1956

Charlotte Ampe

°1990

Externe partners & adviseurs

1981
1982 - 1984
1990
1994 - 1998
1998 - ...
2005
2013

architect, Sint-Lucas Brussel
docent RITCS Brussel
oprichting Peter Kint architecten
praktijkassistent K.U.Leuven, dep. ASRO
ondervoorzitter vzw Stad en Architectuur
praktijkassistent Sint-Lucas Gent, architectuur
lid gecoro-raad Lubbeek

2013
2013 - ...

architect, Sint-Lucas architectuur, Gent
KPW architecten

stedenbouw

Artgineering - Wit architecten - Michael
Ryckewaert

Mira Rooman

°1990

landschap en
omgeving

2013
2014 - ...

architect, Artesis Hogeschool, Antwerpen
KPW architecten

H+N+S Landschapsarchitecten - Erik Dhont
landscape architect - Ontwerpbureau Pauwels D+A Consult

duurzaam bouwen Daidalos Peutz

Stijn Philippe

°1959

1982
1982 - 1984
1984 - 1987
1988 - 1990
1988
1992
1994 - 2000
1998
2009

burgerlijk ir. architect, K.U.Leuven
nv Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel
architectenbureau Janssens & Associés
architect Georges Baines
start bureau architectuur en projectmanagement
oprichting A.J. Philippe bvba
praktijkassistent K.U.Leuven, dep. ASRO
postuniv. opleiding K.U.L - Vastgoedkunde
postuniv. opleiding K.U.L - Groene gebouwen

Pieter Steens
2013
2013 -2015
2015 - 2016
2016 - ...

°1990
burgerlijk ir. architect, K.U. Leuven
Tom Thys Architecten
DAS Architecten
KPW architecten

Anouk Aerts
2016
2017 - ...

°1993
burgelijk ir. architect, K.U. Leuven
KPW architecten

Charlotte Sannen
2017
2017 - ...

°1993
burgelijk ir. architect, K.U. Leuven
KPW architecten

Els Vanmellaert
2009
2010 - 2012
2013
2014 - 2016
2017 - ...

°1986
architect, Sint-Lucas, Brussel
BUUR
Van Besien Van Noten architecten
B-architecten & B-Bis architecten
KPW architecten

Jona Vander Elst
2010
2009 - 2012
2012 - 2017
2018 - ...

°1986
burgerlijk ir. architect, K.U.Leuven
Atelier Kyoto, Eppegem
a33 architecten, Leuven
KPW architecten

Pieter Walraet

°1974

1997
1998 - ...
1998 - 2006
1998 - 2004
2005
2007 - ...
2008
2010
2015

architect, WENK - Sint-Lucas Brussel
start architectenbureau WAA
Peter Kint Architecten
A.J. Philippe bvba
EPB - energieprestatieregelgeving
raad van bestuur vzw Stad en Architectuur
managementopleiding - WENK Brussel / Gent
passief Bouwen - opleiding PHPP
voorzitter Stad en Architectuur

Marijke Leflot

°1979

2004
2004 - 2005
2006 - ...
2018 - ...

burgerlijk ir. architect, K.U.Leuven
architectenbureau Styfhals & Partners Machelen
KPW architecten / Peter Kint Architecten
vennoot KPW architecten

EPB

Bram Rolus - 2Bsafe - Nexilis

stabiliteit

Paridaens Ingenieursbureau - Util
structuurstudies - Stubeco - Balt engineering Studie 10 - D+A Consult - BAS

technieken

RCR studiebureau - Studie 10 - Groep Infrabo Nexilis

akoestiek

Daidalos Peutz - PS acoustics

restauratie

Katelijn Verhasselt - Studio Roma

veiligheidscoörd.

D+A Consult - 2B safe

kunstenaar

Walt van Beek

fotograaf

André Nullens - Kurt Deruyter

Engagement & expertise
duurzaam bouwen KPW architecten is lid van het klankbord in :
‘referentiekader duurzame woning” (WTCB)
‘afwegingsinstrument wonen en bouwen in
Vlaanderen’ (GBC, lne)
‘energieneutraal bouwen zonder meerkost’ (IWT)
‘dynamisch ontwerpen ifv. aanpasbaarheid’
(OVAM,VUB, KUL, WTCB, VITO)
‘Milieugerelateerde Materiaalprestatie van
Gebouw(element)en’ (OVAM,KUL, WTCB, VITO)
projectmanagment expertise in beheer en management van projecten
voor private en publieke opdrachtgevers
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CURRICULUM

Referentielijst
Opdrachten - selectie

Prijsvragen en wedstrijden - selectie

Architectuurprijzen - selectie

2018 - 2021
2017
2017 - 2019
2017 - 2019
2017 - 2020
2017 - 2021
2016 - 2019
2015 - 2018
2015 - 2016
2015 - 2016
2015
2015 - 2018
2014 - 2015
2014 - 2020
2014 - 2017
2013 - 2019
2012 - 2016
2012 - 2016
2012 - 2016
2012 - 2016
2012 - 2015
2011 - 2017
2011 - 2018
2011 - 2017
2011 - 2019
2010 - 2011
2010 - 2018
2009 - 2011
2009 - 2010
2008 - 2012
2008 - 2010
2006 - 2009
2006 - 2008
2006 - 2009
2005 - 2007
2005 - 2006
2004 - 2008
2003 - 2007
2002 - 2005
2000 - 2004

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2010
2009
2008
2008
2006

2009

Zeewezengebouw Oostende
masterplan pocketpark Cardijn Duffel
nieuwbouw kantoren ADMB - Leuven
binneninrichting Huis van het Kind - Hechtel-Eksel
dagcentrum Martine Van Camp & studio’s - Diest
sociale woningen Windmolenveld - Halle
brede school - Lindel - Overpelt
sociale woningen Kiezelweg - Bevel - Nijlen
verbouwing rijwoning - Kessel-Lo
renovatie hoeve - Hoxem
vierkantshoeve Duigemhof - Herent (t.e.m. ontwerp)
Huis van het Kind & PPS ‘ Aen de Schans’ - Hechtel
KPW ontwerpatelier - Leuven
sociale woningen Maluswijk - Moerbeke-Waas
Vlabo bouwproject - koopwoningen - Wieze
renovatie sociale woontoren - Zelzate
collectief wonen Vaartstraat - Leuven
basisschool De Eeckberger & BKO - Sint-Gillis-Waas
basisschool De Lieve - Waarschoot
jeugdlokalen & BKO - Oude God Mortsel
lage energiewoning C
Citadelpark - Gent
sociale woningen Gandhiwijk - Mechelen
basisschool ‘t Kofschip & IBO - Duffel
renovatie sociale woningen Schijfstraat - Mechelen
renovatie kantoor VKW - Wilrijk (t.e.m. aanb.)
sociale woningen Solveld III - Zoutleeuw
bankkantoor Dexia Stokkel & Leuven - verbouwing
hoofdkantoor Veolia Transport - renovatie
kangoeroewoning B. - Kessel - Lo
bankkantoor Dexia Sint-Truiden - uitbreiding
‘flagship’ kantoor Dexia Vilvoorde - verbouwing
competentiecentrum VDAB - Merksem(t.e.m. aanb.)
collectief wonen - Londerzeel
lage energiewoning W. - Rotselaar
passieve woning - Linden
bankkantoor Dexia Rotselaar
kinderdagverblijf en kleuterschool - Halle
sociale woningen - Erps-Kwerps
atelier beeldende kunsten De Wijnpers - Leuven

*

Zeewezengebouw Oostende
Parkschool Leuven
Berg van Termunt - Tervuren
sociale woningen Kauterhof - Hoegaarden
dagcentrum Martine Van Camp & studio’s - Diest
Winvorm 16 - Poperinge
Steinerschool - Anderlecht
sociale woningen Windmolenveld - Halle
sociale woningen Parkwijk - Turnhout
internaat met basisschool Sonart - St. P. Woluwe
sociale woningen Winston Churchill - Gent
brede school Lindel - Overpelt
sociale woningen Kiezelweg - Bevel (Nijlen)
Huis van het Kind & PPS ‘ Aen de Schans’ - Hechtel
basisschool Het Groene Dal - Hoeilaart
sociale woningen Maluwsijk - Moerbeke-Waas
inkompaviljoen Provinciedomein - Huizingen
Vlabo bouwproject - koopwoningen - Wieze
renovatie sociale woontoren - Zelzate
stelplaats Groenenborgerlaan - Stad Antwerpen
sociale woningen Wijdbosch - Geelse Huisvesting
Open Oproep 23 - Masterplan centrum Gooik
Stadsontwerp Onthaalsquare - Evere
basisschool De Eeckberger & BKO - Sint-Gillis-Waas
basisschool De Lieve - Waarschoot
Scoutslokalen & BKO - Oude God - Mortsel
Open Oproep 20 - Citadelpark - Gent
sociale woningen Gandhiwijk - Mechelen
Open Oproep 19 - basisschool ‘t Kofschip - Duffel
sociale woningen Schijfstraat - Mechelen
Open Oproep 18 - sociale woningen - Borsbeek
sociale woningen Solveld III - Zoutleeuw
gemeenschapscentrum De Rinck - Brussel
stedelijke kunstacademie Brepols-site - Turnhout
Open Oproep 9 - competentiecentrum VDAB - Merksem

*

laureaat

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

2009
2008

Collectief wonen Londerzeel
Provinciale Architectuurprijs Vl.-Br. 2009 - laureaat
Architectuurprijs Wonen In Meervoud - nominatie
Lage energiewoning W.
Provinciale Architectuurprijs Vl.-Br. 2009 nominatie
Belgian Architectural Awards cat. Energie 2009 - nom.
Kinderdagverblijf ’t Pagadderke
Provinciale Architectuurprijs Vl. Brabant 2008 - nom.

Publicaties - selectie
2018
2017
2017
2015
2014
2012
2012

2012
2012
2009
2009
2009
2008

Oude God Mortsel - Architectuurboek Vlaanderen n°13 & A+
Oude God Mortsel - Festival van de Architectuur VAI
Bouwstenen voor een nieuwe wooncultuur:
veranderingsgericht wonen (AR-TUR - 2017 vol. 6 - p 57/70)
Veranderingsgericht bouwen: ontwikkeling van een
evaluatiekader (OVAM)
Casestudy ontwerp van gebouwen in functie van
aanpasbaarheid: Mahatma Gandhiwijk Mechelen (OVAM)
Collectief Wonen Londerzeel: ‘Ruimte voor de tussenmaat
- omgaan met de veranderende woningvraag’
(Lay-out #21 - Stimuleringsfonds voor Architectuur - nl)
Citadelpark Gent: ‘The Flemish Historical Citadelpark, the
Major Cultural Heritage, is waiting for a comprehensive
update’ (Chinese Landscape Architecture - 2012 vol. 28 201-09)
Collectief Wonen Londerzeel ‘Vlaams Eldorado’ Aglaée
Degros (Architectuurboek Vlaanderen n°10)
basischool ’t Kofschip Duffel: Schoolvoorbeelden (A+ 233)
Collectief Wonen Londerzeel: ‘Wonen in Meervoud Groepswoningsbouw in Vlaanderen / 2000-2010’ (SUN)
Collectief Wonen Londerzeel: ‘Modelwonen in de
verkaveling’ (K. Van Synghel - De Standaard)
Collectief Wonen Londerzeel: Patrimonium voor de
toekomst - architectuurprijs Vl.-Br.
Kinderdagverblijf ’t Pagadderke
Architectuur van de plek - architectuurprijs Vl.-Br.
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REFERENTIES

Zeewezengebouw

Kantoor & Monument

Een opdracht voor de Vlaamse overheid voor de revitalisatie van
een deels beschermd postmodernistisch kantoorgebouw op een
unieke havenlocatie en met een belangrijk in situ geschilderd
levenswerk van Roger Raveel. Een jong monument waarin een hoge
erfgoedwaarde (gebouw en geïntegreerde kunst) wordt verzoend
met de een ingrijpende upgrade naar een toekomstgericht gebruik
(het Nieuwe Werken) en uitmuntende prestaties in energiegebruik,
duurzaam bouwen en circulaire economie.

programma

renovatie van kantoorgebouw met behoud
van beschermde kunstwerken

opdrachtgever

Vlaamse Overheid - Agenschap Facilitair
Bedrijf

ligging

Oostende

gunning

wedstrijd - laureaat

ontwerpteam

KPW architecten, Roma

Het nieuwe Zeewezengebouw wordt een ensemble met twee
voorgebouwen, rug aan rug geplaatst, elkeen kijkend naar zijn
eigen oever. Elkeen met een eigen expressie, identiteit. Er wordt
hiervoor een sterke strategie uitgewerkt gebaseerd op principes
van contrast en assimilatie waarbij de vernieuwbouw van het jaren
’50 gebouw als een evenwaardige partner naast het geklasseerde
postmodernistisch gebouw kan staan.

adviseurs

Groep Infrabo + Daidalos Peutz

status

ontwerp 2017 - uitvoering 2020

budget

3,7 mln. euro excl. btw & erelonen

oppervlakte

3.000 m2

Martine Van Camp

Zorg

programma

dagcentrum Martine Van Camp + 6 studio’s

opdrachtgever

vzw Martine Van Camp

ligging

Diest

gunning

wedstrijd - laureaat

ontwerpteam

KPW architecten

adviseurs

Groep Infrabo

status

ontwerp 2017 - uitvoering 2019

budget

1,8 mln. euro excl. btw & erelonen

Het nauwkeurig ontwerpen van een ‘breed inzetbaar dagcentrum,
plein en dorpstuin’ is de inzet van deze opdracht. Een nieuwe
woon-, werk-, leef-, eet- en buitenplek voor iedereen, met een
sterke identiteit, een verzamelplek die seizoenen voelbaar maakt
en mensen vervlecht. Het dagcentrum is geen eiland. Het heeft de
intentie om deel te zijn van de wereld. Het is geen instituut, het is
een thuis.
Het idee van een dagcentrum als hofstede vertaalt zich in een
constellatie van 5 constructies (het Beverbeekhuis, het dagcentrum,
de ateliers, de studio-woning en de Coop-schuur) en 4 buitenkamers
(het marktplein, de binnentuin, de groene parkeerlob,de buurttuin).
Deze gebouwen en hun randen haken in op de publieke ruimte
en bieden een kwalitatieve intermediaire plek aan. De open
ruimte krijgt een aangepaste intimiteit en een gedifferentieerd
microklimaat.
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REFERENTIES

Kauterhof

Collectief wonen

Het ‘sociaal woonproject Kauterhof’ draagt bij aan de slimme
ambitie om on- of onderbenutte infrastructuren te activeren als
woonomgeving om zo het dorpscentrum te verdichten.

programma

nieuwbouw 17 sociale woningen

opdrachtgever

Sociaal Wonen arro Leuven cvba

ligging

Hoegaarden

Om de beoogde woonomgeving, waar de intimiteit van het
individuele wonen en de warmte van het samenwonen onder één
kap samengaan, vorm te geven zetten we in op een ruimtelijke
strategie en drie ruimtelijke figuren. We genereren hiervoor een
privacy gradiënt via een set van drempels in de opbouw naar een
steeds intiemere, warme binnenwereld waar de prikkels van het
samenleven afnemen en we introduceren drie ruimtelijke figuren die
bemiddelen tussen het individuele wonen en het samen wonen: de
voortuin, de inkompatio met de portiek en de tuin-parvis.

gunning

wedstrijd - laureaat

ontwerpteam

KPW architecten

adviseurs

Groep Infrabo + 2B Safe

status

ontwerp 2017 - uitvoering 2019

budget

2,2 mln. euro excl. btw & erelonen

Windmolenveld

Collectief wonen + Zorg

Dit project vult wijk Windmoleken aan met een nieuwe woon- en
buitenplek die het landschap naar binnen trekt. Het wordt een
verzamelplek met een sterke identiteit die seizoenen voelbaar maakt
en mensen vervlecht.

programma

nieuwbouw van 97 woningen + seniorie +
woonproject De Okkernoot + ondergrondse
parking

Wonen in clusters rond binnenhoven vormt het basisidee. Daarbij
wordt erg ingezet op collectiviteit. Het landschap is collectief
landschap: het moet kunnen doorlopen en iedereen moet ervan
kunnen profiteren. De clusters worden daarom uitgedacht als
poreuze clusters. Ze trekken het landschap binnen door te werken
met verrassende doorzichten, doorwaadbare binnenhoven en
fysieke connecties. De clusters worden gedraaid ten opzichte van
elkaar, er is afwisseling tussen twee of drie bouwlagen en er wordt
specifiek ingespeeld op de straathoeken. Binnen elke cluster
worden de woonvolumes geschrankt, waardoor een binnenhof een
constellatie wordt van één grote ruimte en twee kleinere. Kortom,
elke cluster krijgt zijn eigen karakter.

opdrachtgever

Woonpunt Zennevallei

ligging

Halle

gunning

wedstrijd - laureaat

ontwerpteam

KPW architecten

adviseurs

Paridaens Ir., RCR, 2Bsafe

status

ontwerp 2017 - uitvoering 2020

budget

13,5 mln. euro excl. btw & erelonen
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Het clubgebouw en het jeugdhuis: een duo dat elkaar aanvult. Op
een plek in het bos, schijnbaar ver weg van de bewoonde wereld
nestelen zij zich voorzichtig tussen de bomen. Ze bemiddelen en
structureren de open ruimte. Temidden van de drie buitenkamers
(voetbalveld, parkeerveld, trapveldje) op ongeveer dezelfde plek als
hun voorgangers staan zij tegenover elkaar in de zon. Als een soort
pop-up, een tijdelijke gast die, wanneer de tijd daar is, spoorloos
kan verdwijnen.
In het spanningsveld tussen de twee gebouwen en de bosranden
ontstaat een vierde figuur: het Tussenplein. Dit wordt het hart van de
activiteiten; de verzamelplek waar voetballers, tram 44-ers, oma’s
en opa’s, yogi en lopers elkaar tegen komen. De voetbalclub, het
jeugdhuis en de derde gebruiker zijn geen afgeschermde werelden
op zich meer, maar delen samen de Berg van Termunt. Dit is zoiets
als een dorpsplein.

REFERENTIES

Berg van Termunt

Multifunctioneel centrum

programma

nieuwbouw multifunctioneel centrum +
omgevingsaanleg

opdrachtgever

Gemeente Tervuren

ligging

Tervuren

gunning

beperkte offertevraag

ontwerpteam

KPW architecten

adviseurs

VUB TRANSFORM + VITO

status

ontwerp 2017

budget

1,6 mln. euro excl. btw & erelonen

Sonart

Internaat met basisschool

Studio Sonart, een voormalige filmstudio te Sint-Pieters-Woluwe,
wordt omgevormd tot een internaat met basisschool; een tehuis voor
foorreizigers- en schipperskinderen. Een internaat is een sequens
van drempels tussen een meer publieke schoolwereld en de
intimiteit van het wonen in de eigen kamer. De witruimte wordt dan
belangrijk, de ruimte tussen de kamers en het schoolgebeuren.

programma

internaat met basisschool

opdrachtgever

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

ligging

Sint-Pieters-Woluwe

gunning

wedstrijd

Twee voorbouwen vormen het symmetrisch gezicht van de site.
De afgeronde vormen en de lange gevel van de studio leiden
als vanzelfsprekend tot diep in het hart van de site. Alle publiek
inzetbare functies zullen zich bevinden op het gelijkvloers en elk
horizontaal buitenoppervlak open ruimte wordt ingezet als groene
ruimte. De voordien overbouwde binnenstraat, Allee carrossable,
wordt in ere hersteld. Ze verzamelt, verbindt en ontsluit; rijgt plekken
van divers formaat, intimiteit en karakter aan elkaar. Het is meer dan
een ‘parcours architectural’, het is de ruggengraat van het project.

ontwerpteam

KPW architecten, Studio Roma

adviseurs

Paridaens Ir., RCR, 2Bsafe, Daidalos Peutz

status

ontwerp 2016

budget

6,7 mln. euro excl. btw & erelonen
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REFERENTIES

Parkwoningen

Collectief wonen

programma

vervangingsbouw 160 appartementen

opdrachtgever

De Ark

ligging

Turnhout

gunning

wedstrijd

ontwerpteam

KPW architecten

status

ontwerp 2016

budget

20,2 mln. euro excl. btw & erelonen

Lindel

Brede School

Een bijzondere constellatie van open ruimtes kenmerkt de kern van
het gehucht Lindel. Verschillende collectieve functies hangen als een
kralensnoer samen, individueel en toch verbonden. Een symbiose
tussen deze nabijgelegen gemeenschapsfuncties en de nieuwe
Open School vormt de basis van een ontwikkelingsstrategie voor
Lindel.

programma

ontwerp dorpslandschap + nieuwbouw
Brede School met BKO + renovatie
gemeenschapslokalen

opdrachtgever

Gemeente Overpelt

ligging

dorpskern Lindel - Overpelt

We stellen voor om de ambitie van de verbrede leeromgeving
nog op te schalen: van een ‘Brede School’ naar een ‘Breed Dorp’.
Op basis van een analyse van de aanwezige infrastructuur en
gebruiksfrequenties worden verschillende ‘deel-scenario’s’
onderzocht, waarbij bestaande en nieuwe programma’s op de site
elkaar aanvullen.

gunning

wedstrijd - laureaat

ontwerpteam

KPW architecten

adviseurs

Paridaens Ir., RCR, Rolus Bouwconsul

status

ontwerp 2016 - oplevering fase 1 2018

Binnen de projectzone ontwikkelen we 3 duidelijke figuren: een
nerfachtige groene ruimte, een alzijdig Parochiecentrum en een
tweeledige Open School.

budget

3 mln. euro excl. btw & erelonen

oppervlakte

nieuwbouw 1.800 m² - renovatie 800 m² omgeving 1.300 m²

Parkwijk te Turnhout heeft de uitstraling van een modernistische
buurteenheid. Het is een gemengde woonomgeving: gestapeld
wonen concurreert met de eengezinswoning. Hierop wordt resoluut
verder gebouwd.
Het voorstel plant zes nieuwe woonblokken in: vijf geënt op het
orthogonaal raster van woonrijen en een zesde 90 graden gedraaid
om een pleinfront te vormen voor het schoolplein. Deze krijgen
een variërende hoogte van 4 tot 8 bouwlagen: een ensemble van
liggende, zittende en staande vormen. Elk woonblok is een stapeling
van identieke plateau’s met telkens vijf appartementen langsheen
een L-vormige binnenstraat. De binnenstraat is de overgangsfiguur
tussen het publieke leven en de intimiteit van het wonen: een
beschermd sociaal microklimaat met een panoramisch uitzicht over
het park. Het wordt een bijzondere plek waar elk appartement zijn
eigen voordeur krijgt.
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REFERENTIES

Churchill Gent

Collectief wonen

programma

vervangingsbouw 60 appartementen

opdrachtgever

WoninGent cvba

ligging

Gent

gunning

overheidsopdracht, wedstrijd

ontwerpteam

KPW architecten

status

ontwerp 2016

oppervlakte

4500 m2

budget

7 mln. euro excl. btw & erelonen

Aen De Schans

dorpskernontwikkeling

De inzet van het project ‘Aen De Schans’ is tweevoudig: enerzijds
het vastgoedproject van het Huis van het Kind gecombineerd met 20
assistentiewoningen en een bouwblok met 15 app., anderzijds het
ontwerp van een landschappelijke ontwikkelingsstrategie voor een
groen dorpshart. Hierbij wordt het intergenerationeel project van
publieke functies en woongelegenheden in het centrum van het dorp
strategisch ingezet om de groene ontwikkeling aan te vatten.

programma

ontwerp dorpslandschap + nieuwbouw Huis
van het Kind, 20 assistentiewoningen en 15
appartementen + inrichting Huis van het Kind

opdrachtgever

Gemeente Hechtel-Eksel

ligging

projectsite ‘Aen De Schans’ - Hechtel-Eksel

In het landschapsontwerp wordt op basis van de gelaagde
historische ondergrond belangrijke landschappelijke
structuurelementen naar boven gebracht en tegelijk een nieuwe
laag ontworpen: hedendaagse landschapsarchitectuur en nieuwe
functies die zich respectvol vermengen met het bestaande.

gunning

wedstrijd - PPS design and build - laureaat

ontwerpteam

KPW architecten, Ontwerpbureau Pauwels,
Walt Van Beek (kunstenaar),
Bouwonderneming Haex, Bremco

status

ontwerp 2015 - oplevering 2018

oppervlakte

gebouw 4.000 m² - plein 2.500 m² landschap 6 ha

Het Winston Churchillplein, in de wijk Groene Briel te Gent, vormt
een belangrijk beeld van de naoorlogse architectuur en kan dus
niet eenvoudigweg gesloopt worden. Vandaar wordt in dit project
geopteerd voor een ‘vervanggebouw’ dat de ‘moderne idee’
respecteert, misschien corrigeert, maar alleszins ‘verhedendaagst’.
Het vervanggebouw gaat integraal deel uitmaken van de open
(groene) ruimte. In een urbane omgeving is ruimte op het maaiveld
schaars. Dat maakt de keuze van de functies toebedeeld aan het
gelijkvloers cruciaal. Daarom staat één duidelijke ambitie centraal:
de ruimte onder het gebouw behoort de stad toe. Die ruimte wordt
een belangrijke ‘witruimte’ die de vorm en ambiance van onder een
stadsluifel aanneemt; een doorgangsruimte én een verblijfsruimte.
Spontane ontmoetingen zullen bewoners verweven in een
hedendaagse en toekomstgerichte woongemeenschap.

De ontwikkeling binnen de projectzone ‘Aen De Schans’ zet in op 3
duidelijke figuren: het Plein van het Kind, een woongebouw en het
Huis van het Kind gecombineerd met een seniorie.
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REFERENTIES

Woning Moeys

Wonen

De achterbouw van een rijwoning uit 1956 wordt vervangen
door een transparant volume van 2 verdiepingen dat een nieuwe
keuken, eetplaats en leeshoek/slaapkamer onderbrengt. Beide
niveau’s worden met een open spiltrap met elkaar verbonden,
zodat de bestaande traphal later ingezet kan worden als een aparte
ontsluiting van de 2de verdieping / appartement.

programma

verbouwing + interieur rijwoning

opdrachtgever

dhr. en mevr. Moeys - Valvekens

ligging

Stijn Streuvelslaan - Kessel-Lo

gunning

privéopdracht

De gelijkvloerse verdieping kijkt uit op de lagergelegen tuin en
de hoge bomen van het groene binnengebied. De achtergevel is
opgebouwd uit een levendig geheel van verticale stalen profielen
en achtergelegen aluminium raamkaders, waartussen kleine
terrassen ontstaan die de verbinding tussen woning en tuin maken.
Op de gelijkvloerse verdieping zorgt het samenspel van enkele
dynamische elementen – spiltrap, schuifwand en de “knik” in het
buitenschrijnwerk – voor de visuele afscheiding van de keuken,
zonder dat dit de ruimte opdeelt. Hierdoor blijft de volledige breedte
van de woning voelbaar.

ontwerpteam

KPW architecten

aannemer

VanRoBo - Flies

status

ontwerp 2015 - oplevering 2017

Woning De Neve

Wonen

programma

verbouwing + interieur van een hoeve

opdrachtgever

dhr. en mevr. De Neve - Gazia

ligging

Turfstraat - Hoxem (Hoegaarden)

gunning

privéopdracht

ontwerpteam

KPW architecten

aannemer

Koen Sempels -Flies

status

ontwerp 2015 - oplevering 2016

De hoeve is ingeplant in een landelijke omgeving. Naar de
achterbuur toe glooit het terrein sterk omhoog en is er vanop het
erf een uitgestrekt zicht over het landschap. Een eengezinswoning
vormt samen met een oude woning een L-configuratie dat het
erf verdeelt in twee buitenruimtes: een tuin in het oosten en een
ingesloten binnenkoer in het zuiden.
De oude woning wordt verbouwd tot een polyvalente ruimte.
Deze woning bepaalt omwille van haar ligging en materialiteit in
kalkzandsteen sterk het straatbeeld. Om dit beeld te bewaren
worden de straatgevels behouden. Eén van de bewaarde
straatgevels doet dienst als tuinmuur van een patio naast de
polyvalente ruimte. De nieuwbouw wordt losgetrokken van de
bestaande woning zodat het landschap tussen de twee volumes
doorloopt, een nieuwe circulatie in de oksel verbindt beide volumes
en organiseert de nieuwe uitrusting in het bestaand gebouw.
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REFERENTIES

Kiezelweg

Collectief wonen

programma

nieuwbouw van 27 woningen + co-living
project voor senioren + ondergrondse parking

opdrachtgever

Zonnige Kempen

ligging

projectsite ‘Kiezelweg’ - Bevel (Nijlen)

gunning

wedstrijd - laureaat

ontwerpteam

KPW architecten

adviseurs

Paridaens Ir., RCR, Rolus Bouwconsul

status

ontwerp 2015 - oplevering 2019

budget

5,8 mln. euro excl. btw & erelonen

oppervlakte

gebouw 3.700 m² - omgeving 8.600 m²

KPW

Kantoor

Met een open vitrine en overdekte wandelgaanderij mengt KPW
architecten zich tussen lokale handel en horeca in het centrum
van Leuven. Het is een werkplek dat zich bewust openstelt voor
de buitenwereld, een productie-atelier dat participeert in het
stadsleven. Het low-budget interieur speelt in op het industriële
karakter van het pand en de typische robuustheid van een atelier.

programma

verbouwing winkelruimte tot atelier + interieur

opdrachtgever

KPW architecten

ligging

Vital De Costerstraat - Leuven

gunning

privéopdracht

Het atelier is één open, generieke ruimte die een constante
ontwerp-dynamiek toelaat en faciliteert. De voorzetwanden uit ruwe
multiplex worden zo ingezet als projectievlak voor digitale media of
aanplakbord voor plannen, beelden en schema’s.

ontwerpteam

KPW architecten

status

ontwerp 2014 - oplevering 2015

oppervlakte

gebouw 250 m²

Gelegen aan de rand van Bevel vormt deze nieuwe woonwijk
de schakel tussen een 20ste eeuwse verkaveling en het wijdse
Kempische boerenlandschap. De landelijke context en het geheugen
van de plek vormen de drager van het ontwerpvoorstel.
Het ontwerp gaat uit van van 4 ‘woonschuren’ die 3 ‘tuinkamers’
definiëren: het verharde woonerf, de moestuin/boomgaard en het
speelbos/speelweide. De diversificatie versterkt reeds aanwezige of
toegevoegde kwaliteiten. Het resultaat is een fijnmazig netwerk van
ruimtes die een hiërarchie introduceren in de collectiviteit van het
samenwonen.
De bestaande langgevelhoeve wordt vervangen door een co-living
omgeving voor ouderen en een collectieve atelier-schuur. Zes
alleenstaande senioren wonen er samen, hebben een kamer met
eigen sanitair en delen een aantal gemeenschappelijke ruimtes.

Centraal in het atelier delen archiefkasten de open ruimte op in
zones voor vergaderen, ontspannen, ... Kabelgoten en leidingen
worden openlijk geleid langs balken en kolommen in zichtbeton. De
afgeleefde tegelvloer krijgt een nieuw leven door een frisse deklaag,
texturen en sporen blijven voelbaar.

13 REFERENTIES

Wieze

VLABO bouwproject - koopwoningen

programma

5 sociale koopwoningen

initiatiefnemer

VLABO

ligging

Nieuwstraat & Olmenstraat - Wieze

gunning

offertevraag - laureaat

ontwerpteam

KPW architecten

adviseur

Paridaens Ir.

aannemer/
investeerder

bouwbedrijf Van Poppel

status

ontwerp 2014- oplevering 2018

oppervlakte

gebouw 620 m2, omgeving 800 m2

Duigemhof

Kantoor

Het Duigemhof in Herent is een vierkantshoeve waarvan het
geklasseerde hoofdgebouw uit de 13de eeuw dateert en de andere
vleugels gedurende de eeuwen werden bijgebouwd. De zuidwestelijke schuur is ondertussen vervallen en dient vervangen te
worden.

programma

nieuwbouw kantoorvleugel aan
vierkantshoeve

opdrachtgever

Duigemhof bvba

ligging

Duigemhofstraat - Herent

We stellen een nieuw volume voor dat de hoeve opnieuw geheel
insluit en het intieme, gesloten karakter herstelt. Het gebouw
stelt zich op als een passtuk, gekneed naar zijn directe omgeving:
aangrenzende gebouwen, buitenruimtes en circulatiepatronen.

gunning

privéopdracht

ontwerpteam

KPW architecten

status

ontwerp 2015 - opdracht stopgezet

oppervlakte

gebouw 400 m² - omgeving 1.600 m²

Indien we kwaliteitsvol willen verdichten op maat van een kleine
dorpskern dienen we te zoeken naar oplossingen en gebouwen
die als schakel optreden tussen de gevoeligheid en de intimiteit
van het individuele wonen, de warmte van het samen-wonen en de
kwaliteiten van de leefomgeving. We zoeken dus naar een nieuwe
‘eigenheid’ en ‘samenhorigheid’ tussen gebouw, bewoners en
omgeving waar ruimte ontstaat voor ‘collectiviteit’.
Het ontwerp focust op de hiërarchie van de twee kruisende straten
en de unieke positie van het perceel in de binnenhoek van de
T-figuur in relatie tot die andere zeer specifieke constructie aan de
overzijde nl. de Villa de Olmen.
Het woonprogramma wordt verspreid over 4 identieke woningen met
3 slaapkamers en 1 specifiek hoekgebouw met een praktijkruimte of
kangoeroewoning / zorgwoning.

Het resultaat is een grillig volume met een dynamisch dakvlak waarin
6 verschillende kantoorruimtes worden ondergebracht. De kleine
kantoorruimtes kunnen samensmelten tot grotere entiteiten. De
aanliggende parking wordt gedeeltelijk ingegraven zodat de hoeve
als een solitair element in het landschap voorkomt.
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Voor het inkompaviljoen van het provinciedomein ontwerpen we
een baken / poortgebouw dat de aandacht trekt op deze specifieke
locatie tussen verkeer en historisch landschap. Een object /
merkteken (intentionally conspicuous device) ontworpen om de
aandacht te trekken op deze specifieke locatie. Er is geen andere
onderliggende leidende gedachte tenzij die van een vreemdsoortige
vormgegeven object dat in het oog wil springen.
Het voorstel voegt een stukje gecultiveerd landschap toe aan het
provinciaal domein. Aan het beeld van de seintoren worden drie
ruimtelijke figuren toegevoegd die samen de drager worden van
een voorstel: de antichambre (het voorplein), de grensovergang
(overgang tussen buitenwereld en het park) en het poortgebouw /
portaal dat de in- en uitstroom van personen controleert.

De Maluswijk anno 2014 is op het eerste zicht een goed ontworpen
naoorlogse volkswijk waar het aangenaam toeven is. De witte
huisjes hebben iets van visserswoningen. Lichte volumes met zeer
uitgesproken rode pannen schilddaken en uitgewerkte zijgevels
verwijzen naar een traditionele, architecturale vormgeving. En
tegelijk is er de rust van een tuinwijk . Zeer ruime voortuinen lopen
als een zoom rondom de woningen. Hier en daar een voetweg die de
achtertuinen ontsluit.
De Maluswijk anno 2020 behoudt de ‘ziel’ en de onderliggende
woon-idee van de wijk. De oude structuur blijft aanwezig in de
Maluslaan en de te behouden woningen. We voegen aan het
woon-idee van de tuinwijk een woonerf en een groen ‘hart’ toe. De
uitwerking van de wijk wordt gedragen door 5 ruimtelijke figuren: de
brink, het speelplein, het woonerf, de voetwegen en de voortuinrand
van de tuinwijk. Al deze ingrepen staan ten diensten van de inzet
van deze opdracht: een intelligente publiek & pro-publieke ruimte.

REFERENTIES

Huizingen

Inkompaviljoen

programma

inkompaviljoen provinciedomein

opdrachtgever

Provincie Vlaams-Brabant

ligging

Henry Torleylaan - Huizingen

gunning

offerteaanvraag

ontwerpteam

KPW architecten

adviseurs

Daidalos Peutz, Paridaens Ir.,
Micconsult Engineering & Consulting

status

ontwerp 2014

budget

1,2 mln. euro excl. btw & erelonen

oppervlakte

gebouw 650 m²

Moerbeke -Waas

Collectief Wonen

programma

nieuwbouw van 40 woningen & omgeving

opdrachtgever

cvba wonen Zelzate

ligging

Maluslaan - Moerbeke-Waas

gunning

wedstrijd - laureaat

ontwerpteam

KPW architecten

adviseurs

Paridaens Ir. - RCR Studiebureau - Rolus
Bouwconsult - 2Bsafe Ingenieurs
&Adviesbureau

status

ontwerp 2014 - oplevering fase 1 2019
- oplevering fase 2 2020

budget

4 mln. euro excl. btw & erelonen

oppervlakte

gebouw 5.200 m² - omgeving 11.000 m2
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Hoogbouwplein heeft de ambitie een Pilootproject te zijn en de
ambities van de VMSW voor betaalbaar en meervoudig wonen te
synthetiseren. De ambitielagen van dit toekomstgericht project
zijn divers en complex, gaande van het omgaan met bestaand
patrimonium, een geactualiseerde visie op collectiviteit gekoppeld
aan het hernieuwen van sociale rituelen, het inkapselen van de
levenslange zorg ondersteund door dynamisch te bouwen tot de
consequenties van bewust verbruiken in al zijn dimensies.
De transitie van een woongebouw van 1960 naar een toekomstgerichte woongemeenschap is een proeftuin voor betaalbare
en opschaalbare oplossingen waarin typologische en sociale
vermenging centraal staan gekoppeld aan een aanscherpingspad
voor een ‘groene’ upgrade. De collectiveitswinsten zetten in op
het delen van verhalen, ruimte (buurthuis), voorzieningen (wasbar
& deeleconomie), collectieve tuin, werken & voedselproductie
(buurtmoestuin) en energieproductie.

REFERENTIES

Hoogbouwplein

collectief wonen - renovatie

programma

revitaliseren van een sociaal woongebouw
(64 units) en de omliggende publieke ruimte

opdrachtgever

VMSW

ligging

Hoogbouwplein - Zelzate

gunning

algemene offertevraag - laureaat

ontwerpteam

KPW architecten

adviseurs

Daidalos Peutz, Groep Infrabo, OVAM,
consortium VITO/KUL/VUB

status

ontwerp 2013 - oplevering 2020

budget

8,2 mln. euro excl. btw & erelonen

oppervlakte

gebouw 6.800 m² - omgeving 6.400 m²

Vaartstraat

Collectief Wonen

De Dijle gaf Leuven eeuwenlang vorm. Recent krijgt de rivier terug de
aandacht die haar toekomt. Dit stedelijk vernieuwingsproject draagt
een steentje bij aan de revaluatie en de ambitie voor deze blauwe
ruggengraat.

programma

stadsvernieuwingsproject met 13 woonunits

opdrachtgever

dhr. M.

ligging

Vaartstraat - Leuven

Een circulatiestrip herneemt de stedelijke typologie van gangen en
stegen. Op die manier wordt de overgang tussen de beslotenheid
van het wonen in de Vaartstraat en een open uitzicht aan de Dijle
geïnitieerd.

gunning

privéopdracht

ontwerpteam

KPW architecten

aannemer

CB Construct - Marc op de Beeck

status

ontwerp 2012 - oplevering 2015/2016

oppervlakte

gebouw 2.400 m2, omgeving 500 m2

De klassieke stadswoning valt uiteen in een rijk aanbod
van woontypologieën voor verschillende doelgroepen en
samenlevingsvormen. Dit getuigt van flexibiliteit en aandacht voor
de toekomst. De collectieve tuin wordt een nieuw stukje stad. Deze
wekt via de besloten, maar transparante toegang interesse van
stadsbewoners. Iedereen is welkom: samenhorigheid staat centraal.
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REFERENTIES

Gooik

ontwikkelingsstrategie

Gooik ligt in een prachtig historisch landschap op nog geen 20 km
van het hart van Brussel. De karakteristieke oude dorps- en landschapsstructuren komen echter onder toenemende druk te staan.

programma

opmaak van een ontwikkelingsplan ter bepaling
van strategie voor mogelijke inbreiding

opdrachtgever

gemeente Gooik

De voorgestelde strategie gaat over het verbinden: de gemeente met
de regio, de dichte dorpskern met het open landschap, en de oude
en nieuwe Gooikenaar met elkaar.

ligging

dorpskern Gooik

gunning

Open Oproep 23

ontwerpteam

Artgineering - KPW architecten H+N+S Landschapsarchitecten

status

ontwerp 2012

De open ruimte van het Pajottenlandschap achter het lint wordt
geactiveerd door de (her)introductie van trage paden.
Het lint - de Dorpsstraat - wordt weer een echte verblijfsruimte die
specifiek voor het zachte verkeer een hoogwaardige verbinding
maakt met de functies langs de steenweg en de toekomstige tram.
De woningbehoefte wordt ingevuld met nieuwe woonvormen waarin
de focus verschuift van de individuele grondgebonden gezinswoning
op het private kavel, naar meer collectieve vormen van wonen.

Groenenborgerlaan stelplaats groendienst
Het randbos ten zuiden van het Middelheimpark wordt het ontwikkelingskader voor een stelplaats voor de groen- en veegdienst.
De inzet is het nauwkeurig ontwerpen/regisseren van een kwalitatief
‘gebouw als werktuig’ met een geoptimaliseerde gebruikersflow.
We hanteren het beeld van de hofstede, een insulaire figuur omringd
door labeur-grond, als metafoor. In een urbane omgeving is ruimte
op het maaiveld schaars. Het maaiveld staat dan voor: pragmatisch
en ‚eenvoudig’ bereikbaar. De schaarste wordt een leidend principe
in het ontwerp en de programmaspreiding. De urbane hofstede
combineert erf en infrastructuur in een compacte stapeling.
Het programma wordt gedifferentieerd op basis van 3 ruimtelijke
figuren : de stelplaats, het werk-erf, het pakhuis. Deze drieledigheid
schept ruimte om het programma verder te verfijnen in logische
compartimenten gestuurd door 3 organisatie principes: het
werkproces, de gebruikersflow, de comfort-/ temperatuurvraag.

programma

stelplaats voor groen- en veegdienst parkencluster Middelheim / Nachtegalenpark

opdrachtgever

Stad Antwerpen

ligging

Groenenborgerlaan - Antwerpen

gunning

wedstrijd - stopgezet

ontwerpteam

KPW architecten ism. Daidalos Peutz

status

ontwerp 2013

budget

6,0 mln. euro excl. btw & erelonen

oppervlakte

gebouw 6.700 m², omgeving 1.000 m2
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REFERENTIES

De Eeckberger

basisschool

programma

vrije basisschool met bko

opdrachtgever

Scholen van Morgen, vzw Katholieke scholen
regio Noord-Waasland

ligging

‘t Kalf, Sint-Gillis-Waas

gunning

mini-competitie - laureaat

ontwerpteam

KPW architecten

adviseurs

Studie 10

aannemer

Van Laere

status

ontwerp 2012 - oplevering 2016

budget

3,3 mln. euro excl. btw & erelonen

oppervlakte

gebouw 2.240 m², omgeving 3.300 m²

De Lieve

basisschool

Een oude levendige kloostersite waar je in de stenen, tuinen en
bewoners haar geschiedenis lijfelijk ervaart. De gebouwen, bomen,
tuinmuren stralen een onvervalste en onvergankelijke degelijkheid
uit.

programma

uitbreiden van vrije basisschool met 9
klassen en turnzaal

opdrachtgever

Scholen van Morgen & vzw Katholieke
Scholen Waarschoot

Sobere eenvoudige gebouwen georganiseerd volgens een klassiek
en beproefd recept: een U-vormige figuur met de circulatie aan de
binnenzijde en de klassen langs de buitenzijde. De speelplaats
wordt in deze configuratie een omsloten buitenkamer. Het ontwerp
herneemt deze klassieke figuur.

ligging

Verbindingsweg, Waarschoot

gunning

mini-competitie - laureaat

ontwerpteam

KPW architecten

adviseurs

Studie 10

De oude bomendreef leidt nu naar het hart van de site en wordt
de hoofdinkom/het gezicht van de nieuwe school. De dreef wordt
ingezet als ‘buitenfoyer’, waar ouders kunnen dralen en napraten,
en ontsluit de turnzaal na de uren. Deze overgangsfiguur verzacht en
hervormt de grens tussen het publieke karakter van de straat en de
intieme binnenwereld van de school.

aannemer

Denys

status

ontwerp 2012 - oplevering 2016

budget

2,2 mln. euro excl. btw & erelonen

oppervlakte

gebouw 1.500 m²

In het centrum van het gehucht ‘t Kalf, tussen twee kruisende straten
ligt een open plek. Het verspringen van de straten, zichtassen en
open ruimte geven deze plek een zeldzaam karakter binnen het
gehucht. Hier ligt een opportuniteit.
Op deze plek bouwen we een school met de intimiteit en de sfeer
van een dorpsplein. De school wordt ‘bewoond’ door diverse
leeftijden en interessevelden.
Het is een Open School, een ‘School +’ die zich openstelt naar
jongeren, ouders en grootouders van ‘t Kalf en erbuiten. Hier
ontstaat een school met een venster op de wereld.
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In een groene jeugdcluster in het centrum van de stad gaan
generaties kinderen naar school, worden ze opgevangen, gaan ze
naar de scouts of blijven ze hangen in het jeugdhuis. Een plek voor
spel en avontuur.
Tussen beiden gebouwen ligt het tussenplein als een publieke
wit-ruimte. Hier worden scouts en bko verweven met spelende
buurtkinderen, drummende gasten, buurtbewoners en
parkbezoekers.
De activiteit ‘loopt’ hier nog even uit in de tijd. Op deze plek is er
interactie, worden nieuwe banden gesmeed en groeit een samenhorigheid. Het geheel is meer dan een som van programma’s.

REFERENTIES

Oude God

bko & jeugdlokalen

programma

buitenschoolse kinderopvang, scoutslokalen, repetitielokalen, parktoegang

opdrachtgever

Stad Mortsel

ligging

park Oude God, Mortsel

gunning

wedstrijd - laureaat

ontwerpteam

KPW architecten

adviseurs

Paridaens Ir., Infinum, RCR, Daidalos Peutz

aannemer

D’Hulst Van Rymenant

status

ontwerp 2012 - oplevering 2016

budget

2 mln. euro excl. btw & erelonen

oppervlakte

gebouw 2.200 m²

pers

2017 Festival van de Architectuur

Onthaalsquare

stadsplein & woningen

Ontstaan tijdens de infrastructuurwerken van de jaren ‘60, vormt het
Onthaalsquare een ambigue terrain vague dat enkel refereert naar
een ‘onuitgewiste fout’ in het stedelijke landschap van Evere.

programma

ontwerp van 60 woningen, handel, uitbreiding
school, buurtcentrum, ondergrondse parking
en publieke ruimte

De square wordt met de toevoeging van een sociaal gediversifieerd
programma (groen, marktplein, wonen, handel, uitbreiding school
tot brede school / buurtcentrum) een hybride omgeving die zich richt
naar een brede agenda waarin nieuwe kansen ontstaan in de sociale
interactie en de co-existentie van verschillende activiteiten.

opdrachtgever

gemeente Evere

ligging

Haachtsesteenweg, Evere

gunning

wedstrijd

ontwerpteam

KPW architecten - Artgineering
i.s.m. Daidalos Peutz

adviseurs

RCR, Paridaens Ir., Daidalos Peutz

status

ontwerp 2012

budget

11,7 mln. euro excl. btw & erelonen

oppervlakte

gebouw 6.800 m2, publ. ruimte 10.000 m2

Het programma wordt samengebald in een solitaire figuur die zich
nestelt in de hoek van het plein. Het gebouw wordt een ankerpunt
waarrond een minerale esplanade en een groene square zich vleien.
De Onthaalsquare wordt ontworpen als een schakel in een sequentie
van groene publieke ruimtes om zo een zachte verkeersas te
ontwikkelen gericht op voetgangers en fietsers.
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REFERENTIES

Citadelpark

ontwerpgrammatica

Het Citadelpark is het grootste stadspark in de Gentse binnenstad.
Het heeft een belangrijke botanische en cultuurhistorische waarde
en vervult een recreatieve rol op stads- en wijkniveau. Met de
aanwezigheid van het SMAK, het MSK, het ICC en het Kuipke heeft
het ook een brede culturele agenda.

programma

opmaak van ontwerpgrammatica voor
Citadelpark te Gent & 1° pilootproject

opdrachtgever

stad Gent

ligging

Citadelpark, Gent

Het 19de eeuwse park is aan programmatische vernieuwing toe.
Hiervoor wordt een ontwerpgrammatica ontwikkeld voor het park, de
gebouwen, omgeving en de gewenste ontwikkelingen in de tijd.

gunning

Open Oproep 20 - laureaat

ontwerpteam

KPW architecten, Artgineering,
H+N+S Landschapsarchitecten

De Floraliënhal krijgt een vernieuwd leven als een parallelle ‘lege’
stedelijke micro-ruimte in het park. De witruimte interioriseert de
impact van de culturele actoren en ontlast het park. Tesamen met
het weren van de wagen maakt dit de weg vrij voor het herstel van de
oorspronkelijke grandeur van wat eens een statig park was waar de
Gentse stedeling sjiek flaneerde, verpoosde en uit rijden ging.

status

ontwerp 2011 - 1° pilootproject 2017

budget

20 mln. euro excl. btw & erelonen

oppervlakte

gebouw & omgeving 25 ha

Woning Coenen

kangoeroewoning

Een lage energiewoning gelegen op een bijzondere plek aan de rand
van het kasteelpark te Steenokkerzeel. De woning past zich in langs
de karakteristieke bomendreef naar het Kasteel van Ham en kijkt uit
op één van de parkvijvers.

programma

nieuwbouw lage energie kangoeroewoning

opdrachtgever

Kristine Coenen

ligging

Hamdreef - Steenokkerzeel

In een compact volume wordt een hedendaags woonprogramma
gerealiseerd. Een forse luifel aan de tuinzijde zorgt voor beschutting
en verbindt de leefruimte met de tuin. Grote raampartijen in vooren achtergevel zorgen voor daglicht en kaderen zichten op de tuin
enerzijds, de bomendreef en parkvijver anderzijds.

gunning

privéopdracht

ontwerpteam

KPW architecten

aannemer

CB Construct

status

ontwerp 2012 - oplevering 2015

Het project laat een herorganisatie naar een gestapelde
kangoeroewoning toe: een gelijkvloerse woning geschikt voor
levenslang wonen met daarop een appartement met eigen terras.

oppervlakte

175 m²
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REFERENTIES

‘t Kofschip

basisschool & ibo

programma

bouwen en verbouwen van gemeentelijke
basisschool met Initiatief voor Buitenschoolse
Opvang (IBO)

opdrachtgever

Scholen van Morgen & gemeente Duffel

ligging

Kwakkelenberg, Duffel

gunning

Open Oproep 19 - laureaat

ontwerpteam

KPW architecten

adviseurs

Studie 10

aannemer

Ibo

status

ontwerp 2011 - oplevering 2016/2017

budget

4,4 mln. euro excl. btw & erelonen

oppervlakte

gebouw 3.250 m², omgeving 4.000 m2

pers

2012 A+ 233 - schoolvoorbeelden

M. Gandhiwijk

collectief wonen

In de ruimere context van het stedenbouwkundig plan voor de
Gandhiwijk functioneert het perceel als een sluitsteen. Het perceel is
een sterke figuur van stompe en scherpe hoeken.

programma

55 sociale woningen voor senioren, aanleg
van omgeving en parking

opdrachtgever

Woonpunt Mechelen

De gebouwen gaan door hun inplanting een subtiele dialoog aan
met elkaar. Ze vormen een omsloten binnentuin in het hart van het
bouwblok waarrond het aangenaam wonen is. Het park vloeit tussen
de volumes door, verbindt ze en geeft de poreuze ruimte tussen de
blokken een warmer, gemoedelijker woonkarakter.

ligging

Mahatma Gandhistraat, Mechelen

gunning

prijsvraag - laureaat

ontwerpteam

KPW architecten

adviseurs

Paridaens Ir., RCR, Infinum, D+A Consult

Er werd een samenwerking aangegaan met 2 onderzoeksinstellingen. Het onderzoek met het VITO spitste zich toe op een
waterneutraal project en alternatieve energiebronnen (WKK).
De Gandhiwijk werd als casestudie gebruikt in het onderzoek
‘ontwerpen van gebouwen ifv. aanpasbaarheid’ van OVAM. Dit
onderzoek richt zich naar concepten zoals ontmantelbaarheid en
aanpasbaarheid op wijk-, gebouw- en elementenniveau.

aannemer

Brebuild

status

ontwerp 2011 - oplevering 2016/2018

budget

8,8 mln. euro excl. btw & erelonen

oppervlakte

gebouw 8.800 m², omgeving 2.500 m²

De school grenst aan 2 stedelijke microklimaten: de dorpsstraat
en de onbestemde open ruimte rondom de woontoren. Door in te
spelen op de tweekoppige site krijgt de school een rijke publieke
rand waar het ‘schoolgaan’ nog even ‘uitloopt’ in de tijd en zijn
identiteit verwerft.
De open ruimte in de school is in de huidige toestand zeer
eenduidig: een grote vlakte helder gestructureerd door de
randbebouwing. Het ontwerp voegt een laag van amorfe restruimtes
en intiemere binnengebieden toe. De inplanting van de nieuwe
gebouwen is een dankbaar middel om deze fragiele kwaliteit te
initiëren. Zo ontstaan 5 belangrijke zones: de schoolsteeg, twee
speelplaatsen, de boomgaard en de schooltuin. De focus van de
schoolbeleving verschuift zo naar de open ruimte, de ontsluiting en
de circulatiepatronen.
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REFERENTIES

Solveld III

collectief wonen

De gebouwen spelen in op de schaal van de wijk en zijn tegelijk
een rustpunt binnen de verkaveling. Het zijn eenvoudige en
representatieve gebouwen met respect voor de landschappelijke
kwaliteit en met discretie ten aanzien van de openbare ruimte. Het
contact met de landelijke omgeving blijft bewaard.

programma

nieuwbouw van 7 ééngezinswoningen en 25
appartementen met parking

opdrachtgever

Sociale Huisvesting regio Landen

ligging

Molenveldstraat , Zoutleeuw

Het woonblok voor 25 appartementen is ontworpen als een
doorwaadbaar geheel dat zowel van binnen als van buiten licht,
lucht en zichten uitademt. De figuur kan ontleed worden als
een cluster van 4 volumes langs een woonstraat en een groene
inkompatio.

gunning

prijsvraag - laureaat

ontwerpteam

KPW architecten

adviseurs

Stubeco, RCR, Infinum

status

ontwerp 2010 - oplevering 2019

De rijwoningen krijgen door het samenbrengen de allure van
het wonen in meervoud en zijn tegelijk individueel herkenbaar.
De samenhorigheid van de bewoners wordt versterkt door een
verhoogde voortuinzone achter een lage wand.

budget

5,1 mln. euro excl. btw & erelonen

oppervlakte

gebouw 5.850 m2, omgeving 4.000 m2

Schijfstraat

collectief wonen

Deze bestaande wijk, nabij het centrum van Mechelen, bestaat uit
een parkomgeving en kleinschalige bouwblokken in een herkenbare
baksteenarchitectuur uit de jaren ‘50 en galerijwoningen uit de
expo-periode. Het geheel werd opgenomen in de Inventaris van het
Bouwkundig Erfgoed als beschermd stadsgezicht.

programma

renovatie en nieuwbouw van 97 sociale
woningen in een parkomgeving

opdrachtgever

Woonpunt Mechelen

ligging

Schijfstraat, Mechelen

De opdracht bestaat er in om deze site zowel landschappelijk,
planmatig als technisch een update te geven naar de 21ste eeuw.
Bij de renovatie van de woningen wordt getracht de indeling
flexibel te maken zodat deze geschikt worden voor levenslang
wonen. De verweving van de nieuwe gebouwen met de bestaande
zal deze unieke site een extra gelaagdheid geven. De nieuwe
stedenbouwkundige structuur vergroot de leesbaarheid van de site
en verbindt de wijk met zijn nabije omgeving.

gunning

offerteaanvraag - laureaat

ontwerpteam

KPW architecten

adviseurs

D+A Consult, RCR

aannemer

D’Hulst Van Rymenant - Van Poppel

status

ontwerp 2011 - oplevering 2017/2018/2019

budget

7,9 mln. euro excl. btw & erelonen

oppervlakte

gebouw 6.850 m2, omgeving 9.250 m2
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REFERENTIES

Bergans

kangoeroewoning

Familiewoning, kangoeroewoning , zorgwoning – het zijn
synoniemen voor de behoefte om op een aangepaste wijze tot
op hoge leeftijd zelfstandig te blijven wonen. Voor wie de markt
hiervoor geen passend aanbod paraat heeft, moet zelf het initiatief
nemen, zoals de opdrachtgevers van de tweewoonst Bergans.

programma

tweewoonst / zorgwoning

opdrachtgever

dhr. Bergans & familie

ligging

Koning Albertlaan, Kessel-Lo

gunning

privéopdracht

Het project neemt de oppervlakte in van twee rijwoningen en wijzigt
de typologie tot een gestapelde tweewoonst: met één woning op
het gelijkvloers - geschikt voor levenslang wonen - en daarop een
duplexappartement met zicht over de stad en de omgeving.

ontwerpteam

Peter Kint architecten

adviseurs

Ir. M. Lavreysen

aannemer

Bouwwerken Postelmans-Frederix nv

status

ontwerp 2008 - oplevering 2012

oppervlakte

gebouw 480 m²

pers

2012 architectuurprijs Leuven - selectie

Veolia

kantoor renovatie

programma

renovatie kantoren hoofdzetel

opdrachtgever

Veolia Transport Belgium

ligging

Groenendaallaan, Merksem

gunning

privéopdracht

ontwerpteam

KPW architecten

aannemer

Cools bouw & consulting bvba

status

ontwerp 2009 - oplevering 2010

oppervlakte

gebouw 575 m²

De hoofdzetel van Veolia Transport Belgium maakt deel uit van een
groter industriëel complex, geklemd tussen de Antwerpse ring en de
haven.
Het grondplan van het kantoor is helder van opbouw en herneemt
de logica van de bestaande industriebouw. Het interieur wordt
een fluïde ruimte die uitzet en inkrimpt: beglaasde wanden en
gesloten volumes dienen als organiserende obstakels, orkestreren
het licht en bakenen op subtiele wijze de ruimten af. De afwerking
en detaillering is eenvoudig en verzorgd: de gekozen materialen
versterken het gevoel van eenheid en continuïteit.
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REFERENTIES

Dexia Sint-Truiden bankkantoor
Dit project is gesitueerd op een markante hoek in het stadsweefsel,
geprangd tussen twee belangrijke stedelijke ruimtes: het statige,
langwerpige Minderbroedersplein en de commerciële Naamsestraat.

programma

Een luifel bindt de dubbelhoge onthaalruimte van de bank
met de inkom van de appartementen. Het bankfiliaal neemt de
kelderverdieping, het gelijkvloers en de eerste verdieping in. De
appartementen bevinden zich op de tweede en de derde verdieping.

‘flagship’ kantoor voor Dexia in combinatie
met 4 appartementen (fase 1)
uitbreiding naar aangrenzend pand en
aanpassing aan nieuw concept bank (fase 2)

opdrachtgever

Dexia Bank nv

ligging

Minderbroedersplein, Sint-Truiden

gunning

privéopdracht

ontwerpteam

Peter Kint architecten (fase 1)
KPW architecten (fase 2)

adviseurs

nv De Smet – Verlinden - Van Staeyen ing.

aannemer

E. Dillen nv (fase1) - P. Bongaerts bvba (fase2)

status

2001-2003 (fase 1) / 2008-2010 (fase 2)

oppervlakte

gebouw 1.500 m² (fase 1), 400 m² (fase 2)

Het gebruik van een donkere baksteen verleent het gebouw een
massief karakter. De zwevende luifels in wit architectonisch beton
trekken daarbij de aandacht.

Dexia Vilvoorde

bankkantoor

Dit project maakt deel uit van de Belgacomsite, gesitueerd op een
markante hoek in het stadsweefsel. De vooruitgeschoven luifel
in zichtbeton verbindt twee belangrijke stedelijke ruimtes: het
Portaelsplein met de Lievevrouwekerk en de commerciële Lange
Molensstraat. De luifel organiseert tegelijk de toegang tot de bank
en de site.

programma

verbouwing Belgacom gebouw tot ‘flagship’
kantoor voor Dexia

opdrachtgever

Dexia Bank nv

ligging

Portaelsplein, Vilvoorde

gunning

privéopdracht

Het interieur herneemt de typologie en de ritmering van de grote
en hoge ruimtes van de vroegere ateliers van Belgacom. Daglicht
aan voor- en achtergevel versterken het ruimtelijk spel van witte
en zwarte vlakken. De geborgenheid en ‘huiselijke sfeer’ van het
interieur breekt open rond een royale vide met blauwbetegelde
trappenpartij. Gekadreerde zichten van de Lievevrouwekerk trekken
de stad binnen het gebouw en animeren de foyers en een ruime
vergaderzaal op de verdieping.

ontwerpteam

Peter Kint architecten

adviseurs

Stubeco, Erbeco

aannemer

bouwbedrijf E. Dillen nv

status

ontwerp 2006 - oplevering 2009

oppervlakte

gebouw 800 m²
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REFERENTIES

VDAB

competentiecentrum

programma

herbestemmen technische school VDAB tot
competentiecentrum

opdrachtgever

VDAB

ligging

Rerum Novarumlaan, Merksem

gunning

Open Oproep 09 - laureaat

ontwerpteam

KPW architecten

adviseurs

M. Lavreysen, Marcq & Roba, Daidalos Peutz,
Eric Dhont

status

ontwerp 2006 - aanbesteding 2008

budget

11 mln. euro excl. btw & erelonen

oppervlakte

gebouw 12.500 m², omgeving 3.000 m2

Londerzeel

collectief wonen

(…) De subtiele gradaties tussen privaat, semipubliek en straat,
demonstreren hoe wonen niet mordicus een individuele zaak is,
maar kansen voor een interactief en intermenselijk gebeuren kan
bieden wanneer de juiste architectonische keuzes worden gemaakt.

programma

4 grondgebonden woningen en 3 app.

opdrachtgever

dhr. De Wachter

ligging

Beemden, Londerzeel

(…) belangrijk is dat het project het DNA in zich draagt van een nieuw
verkavelingsmodel, een ‘alternatief woonerf’ dat woonkwaliteit
biedt niet alleen voor modale gezinnen met kinderen, maar ook
voor alleen-staanden. Onderhuids levert de Beemden een model
voor kangoeroewoningen waar moeiteloos al dan niet bejaarde,
mindervalide of hulpbehoevenden mee kunnen ‘inwonen’, zonder
dat de privacy van het kerngezin moet worden opgeofferd. De
architecten brengen hier een slimme woonarchitectuur die voor
heel wat verouderde verkavelingen, met grote parkachtige tuinen,
inspirerend kan werken als alternatief voor de te grote, uitgeleefde
en energetisch onverantwoorde villa’s.
“Modelwonen in de verkaveling” - Koen Van Synghel - De Standaard

gunning

privéopdracht

ontwerpteam

Peter Kint architecten & Stijn Philippe

adviseurs

UTIL

aannemer

alg. ond. August Van Cauter nv

status

ontwerp 2006 - oplevering 2009

oppervlakte

gebouw 1.640 m2, omgeving 1.120 m2

pers

2012 ‘Ruimte voor de tussenmaat’ - Lay-out#21
2009 Prov. Architectuurprijs Vl.-Br. - laureaat
2009 ‘Wonen In Meervoud - Groepswoningbouw in Vlaanderen 2000-2010.’ - SUN

De site van de voormalige technische school vormt een hermetisch,
op zichzelf staand complex geprangd tussen een drukke invalsweg
en een woonbuurt. Met de herbestemming tot VDAB competentiecentrum willen we een project creëren dat zich opnieuw openstelt.
Het project combineert renovatie, afbraak en nieuwbouw. De meest
kwalitatieve bouwvolumes aan de randen van het bouwblok blijven
behouden en het binnengebied wordt ontpit. In de plaats komt een
nieuw volume met een heldere, compacte en flexibele structuur.
De inplanting van de nieuwbouw geeft vorm aan de buitenruimte
waarop de circulaties naar alle gebouwen worden geënt. Ter plaatse
van het kruispunt plooit het bouwblok naar binnen, zodat er aan de
buitenzijde een plein voor de buurt ontstaat.
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REFERENTIES

Dexia Rotselaar

bankkantoor

Het perceel is gelegen langsheen een typische Vlaamse steenweg
in Rotselaar, oorspronkelijk een landelijk dorp dat onder de
verstedelijkingsdruk van Leuven omgevormd is tot een amorf
landschap van supermarkten, kmo’s, woningen en natuur.

programma

bankkantoor met duplex-appartement

opdrachtgever

Dexia Bank nv

ligging

Stationstraat, Rotselaar

In deze anarchie eist het project zijn eigen plek op in de omgeving en
presenteert het zich als een vrijstaand volume met open en gesloten
vlakken. Het tussen-geschoven glazen volume sluit respectvol aan
met de spitse wachtgevel van een bestaande gevel.

gunning

privéopdracht

ontwerpteam

Peter Kint architecten

adviseurs

Paridaens Ingenieurs, Erbeko nv

aannemer

Van Craen bvba

status

ontwerp 2004 - oplevering 2008

oppervlakte

gebouw 700 m²

Het programma valt uiteen in twee componenten, een bank en een
duplexappartement. De glazen pui van de bank trekt de aandacht en
animeert de straatzijde in contrast met de massieve blinde muur van
de verdieping. Het duplexappartement oriënteert zich volledig naar
de achterzijde. Door de relatie tussen appartement, terras en tuin te
versterken, versmelt deze tot één ruimtelijke entiteit.

Twee academies (kunst-woord-muziek-dans) worden samengevoegd
in een nieuwe symbolische entiteit die de potentie heeft om een
laboratorium van de kunsten te zijn. Een werkplaats voor kunst en
een platform voor interactie en synergie.
De hedendaagse academie heeft een dubbele doelstelling: onderrichten (actief-individueel) en educatie (passief-collectief). De
ontwerpopdracht is een zoektocht naar een dynamisch gebouw
waarin individualiteit en collectiviteit op elkaar inspelen. De
academie biedt een semi-publieke ruimte aan waarin het tentoon-stellen van de activiteiten vanzelfsprekend wordt en palmt
regelmatig de publieke ruimte in.
Het ontwerp onderzoekt de mogelijkheden van een programmaoptimalisatie door zowel in te zetten op de uitwisselbaarheid van
ruimtes (programmatorische buffer), als het openstellen ervan voor
andere programma’s buiten de uren van de academie.

Brepols

kunstacademie

programma

renovatie van modernistisch patrimonium en
nieuwbouw van stedelijke kunstacademie

opdrachtgever

Stad Turnhout

ligging

Brepols-site, Turnhout

gunning

wedstrijd - 2de laureaat

ontwerpteam

KPW architecten i.s.m K.Verhasselt

adviseurs

Paridaens Ir., RCR, Daidalos Peutz

status

ontwerp 2008

budget

10 mln. euro excl. btw & erelonen

oppervlakte

gebouw 9.000 m²
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‘t Pagadderke

kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf maakt deel uit van een site waar educatieve en
gemeenschapsprogramma’s zijn samen- gebracht: kind en gezin,
een woning, een kleuterschool, repetitielokalen, een sportzaal en
een buitenschoolse kinderopvang. Het bouwblok is een vlechtwerk
van binnengebieden, gebouwen en programma. Het project tracht de
fragiele kwaliteiten met rake ingrepen te intensifiëren.

programma

uitbreiding kinderdagverblijf

opdrachtgever

Stad Halle

ligging

Balthazarstraat, Halle

gunning

algemene offerteaanvraag - laureaat

De drager van het concept van het kinderdagverblijf is een pad dat
verschillende ruimten, elk met hun eigen functie en gebruikers,
aaneenrijgt. Het pad circuleert van buiten naar binnen en terug
naar buiten om zo alle programma-onderdelen te verbinden. De
ingesloten tuinen en terrassen flankeren de circulatie als geborgen
open ruimten. Het gebouw is sober en sereen, de omgeving en het
dagelijkse leven brengen kleur binnen.

ontwerpteam

Peter Kint architecten

adviseurs

Paridaens Ir., Moens engineering

aannemer

Peremans nv

status

2003-2007

budget

1,3 mln. euro

oppervlakte

gebouw: 1.400 m²

pers

2009 tentoonstelling BEST OF!
2008 nominatie architectuurprijs Prov. Vl.-Br.

De Wijnpers

atelier beeldende kunsten

programma

atelier beeldende kunsten

opdrachtgever

Provincie Vlaams Brabant

ligging

Mechelsevest, Leuven

gunning

algemene offerteaanvraag - laureaat

ontwerpteam

Peter Kint architecten

adviseurs

M. Lavreysen, Moens engineering

aannemer

A.Timmermans nv

status

ontwerp 2000 - oplevering 2004

budget

0,62 mln. euro excl. btw & erelonen

oppervlakte

gebouw 560 m²

pers

2008 Architectuurprijs Stad Leuven
2008 ‘Hedendaagse architectuur in Leuven ’
2005 ‘School maken in Vlaanderen’ A+193

‘(..) Kint ontwierp de uitbreiding als een industrieel, ruw afgewerkt
object van zichtbeton, staal, glas en akoestische betonplexpanelen.
Het gebouw dient dus niet te worden ontzien door de studenten.
Die ruwheid staat echter in schril contrast met de subtiliteit van
de ruimtelijke beleving. (...) Het creëert een fysieke en mentale
openheid die een grote gebruiksvrijheid geeft. (..)’
(Stefan Devoldere in ‘Hedendaagse architectuur in Leuven 2004/2006’)

‘De inzet en de planopbouw van het project in Leuven is zeer
verschillend van de archetypische dorpsschool. (..) Als ruimtelijke en
institutionele constellatie mengt het atelier eigenschappen van de
werkplaats (de productie van werk), het klaslokaal (educatie) en de
galerie (expositie) tot een eigen soort ruimte.’
(A+193 - april 2005 - ‘School maken in Vlaanderen’)

