
SELECTIEBESLISSING bij de Open Oproep tot

kandidatuurstelling 2016 1 31, de projectgebonden selectie voor het project 07:

Volledige studieopdracht voor de renovatie van de kerk tot liturgische ruimte en

representatieve ruimtes voor de gemeente te Anzegem.

1 GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE PROCEDURE

1.1 De open oproep tot kandidatuurstelling 31 / 2016 werd uitgeschreven op 07/01/2016 door de
Vlaamse Overheid, voor wie optreedt de Vlaams Bouwmeester, Grasmarkt 61 te 1000 Brussel.

1.2 AARD VAN DE OPDRACHT

Overheidsopdrachten, diensten: landschapsarchitectuur, diensten van stedenbouw en
bouwkundige diensten - CPC indeling categorie 12

1.3 GUNNINGSWIJZE

De oproep tot kandidatuurstelling om op een lijst van geselecteerde kandidaten te worden
opgenomen voor uitvoering van diensten inzake landschapsarchitectuur, stedenbouw en
bouwkunde, gebeurt op grond van de ontwerpenwedstrijd volgens de artikels 3, 10° en 33, § 1 van
de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15
juni 2006, de artikels 140 t.e.m. 145 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren van 15juli 2011 en de artikels 66 tot en met 74 van de Richtlijn 2004/18/EG van
31 maart 2004, gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op grond van
artikel 26, § 1, 4° van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten van 15juni2006.

1.4 BEKENDMAKING

Aankondigingsbericht

Verzending van de aankondiging naar het Publicatieblad van de Europese Unie: 11/02/2016
Publicatiedatum

Open Oproep 31 werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 16/02/2016
onder nummer 2016/S 032-052174.
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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 kandidatuurstelling, toegankelijk op

www.vlaamsbouwmeester. be.

1.5 UITERST TIJDSTIP EN PLAATS VAN DE INDIENING VAN DE KANDIDATUREN

De kandidaten1 dienden uiterlijk op 28102/2016 om 23.00 uur hun kandidatuur in te dienen ten

aanzien van de Vlaams Bouwmeester, Grasmarkt 61 te 1000 Brussel.

2 OVERZICHT VAN DE KANDIDATUREN

2.1 UITSLAG VAN DE INDIENING VAN DE KANDIDATUREN

Volgende kandidaturen werden niet geldig bevonden en niet opgenomen in de lijst van

kandidatuurstelling: Geen

2.2 Specifiek voor het project 3107 waren er 88 geldige kandidaturen. De lijst van deze geldige

kandidaturen die voor dit project aan de minimumeisen voldoen, wordt toegevoegd als bijlage.

3 GESCHIKTHEID VAN DE KANDIDATEN

3.1. DE UITSLUITINGSGRONDEN

Alle op de lijst opgenomen kandidaten hebben de ondertekende verklaring bijgevoegd i.v.m. de

omstandigheden vermeld in de artikels 61 t.e.m. 66 van het koninklijk besluit plaatsing

overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15juli 2011 (de uitsluitingsgronden).

3.2. IN TE DIENEN DOCUMENTEN EN INLICHTINGEN

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

1 Een correct ingevulde en bevestigde kandidaatstelling, via de website

www.vlaamsbouwmeester.be, vergezeld van een digitaal portfolio

2 inlichtingen en gegevens m.b.t. bureaupresentatie zoals: bureausamenstelling, bureau

uitrusting, opdrachtenportefeuille en de interne organisatie,

3 een portfolio van ontwerpen en realisaties (de projecten kunnen zowel realisaties zijn als

niet gerealiseerde ontwerpen),

4 de opgave van de projecten waarvoor men kandideert.

1 Chronologisch overzicht van de gehanteerde terminologie:
1 De kandidaat: de ontwerper/ontwerpteam die zijn kandidatuur stelt confonll de deelnemingsvoorwaarden, voor één of

meerdere projecten die via de procedure ‘Open Oproep’ aangekondigd werden.
2 De geldige kandidaat: de kandidaat die voldoet aan de minimumeisen en de oitsluitingcriteria.
3 De geselecteerde de geldige kandidaat die geselecteerd wordt op basis van de selectiecriteria,
4 De inschrijver: de geselecteerde die een offertevoorstel indient.
5 De laureaat: de inschrijver die door de jury op basis van de beoordelingscriteria, aangeduid wordt als laureaat.
6 De voorkeursbieder: de laureaat die op basis van de gunningscriteria het best geplaatst is en door de opdrachtgever uitgenodigd

wordt voor verdere onderhandeling.
7 De opdrachtnemer. de voorkeursbieder aan wie de opdracht toegessezen ordt.
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3.3 DE MINIMUMEISEN

De kandidaten dienen in hun kandidaatstelling aan te geven of zij zelf beschikken over de nodige
gespecialiseerde technische expertise, of dat zij daarvoor gaan samenwerken met een
studiebureau. Daarbij dienen de kandidaten dan wel uit te leggen hoe zij dit zien en met wie zij dan
eventueel zouden werken (desgevallend onder de opgave van een lijst van studiebureaus waarmee
samenwerking wordt overwogen).

Alle op de lijst opgenomen kandidaten hebben een portfolio met minimum 3 referentieopdrachten,
al dan niet gelijkaardig, en in eigen naam, ingediend.

4 PROJECTGEBONDEN SELECTIE:
Selectie van minimaal drie en maximaal zeven ontwerpers met het oog op deelname aan de
beperkte ontwerpenwedstrijd.

4.1 DE PARTIJEN EN HUN VERTEGENWOORDIGING

4.1.1 De opdrachtgever:

De gemeente Anzegem, vertegenwoordigd door de heer Stephan Titeca, voorzitter gemeenteraad
en mevrouw Sonja Nuyttens, wnd. gemeentesecretaris.

Deze partij hierna, de opdrachtgever genoemd, kiest voor deze opdracht het volgende
administratieve adres: De Vierschaar 1, 8570 Anzegem.

4.1.2 De waarnemend Vlaams bouwmeester, Stefan Devoldere, voorzitter van de selectiecommissie, met
als administratief adres Grasmarkt6l te 1000 Brussel.

4.2. DE SELECTIECRITERIA

Aan de hand van de ingediende documenten worden volgende selectiecriteria onderzocht en
getoetst aan de ambities van de opdrachtgever:

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 vier ontwerpers ontwerpteams vond plaats in het Atelier Bouwmeester te
Galerij Ravenstein 54-59 te 1000 Brussel op 12 april 2016.

De opdrachtgever, vertegenwoordigd door:

- Claude Van Marcke, Burgemeester Anzegem,

- Rik Colman, Schepen kerken en patrimonium Anzegem,

- Benoit de Maere d’ Aertrycke, voorzitter Kerkraad,

- Patricia Quatannens, lid Kerkraad,
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- Dimitri Goemaere, Technische dienst Anzegem,

- Griet Lannoo, stedenbouwkundig ontwerper, Intercommunale Leiedal,

- Frederik Mahieu, Vlaams overheid, Afdeling Onroerend Erfgoed,

selecteerde op advies van de Vlaams Bouwmeester volgende ontwerpers 1 ontwerpteams:

1 Bureau: Archipl t Patrick Lefebure architecten, Gent

2 Tijdelijke Vereniging: atelier Tom Vanhee en GRAUX & BAEYENS architecten,

Schaarbeek

3 Tijdelijke Vereniging: Dertienl2 en TCCT, Brugge

4 Tijdelijke Vereniging: Office Kersten Geers David Van Severen, Philippe Vander Maren

en Richard Venlet, Brussel

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

ontwerpteams in het licht van de selectiecriteria het meest aan de verwachtingen en

uitgangspunten van de opdrachtgever:

1 B Archipi t Patrick Lefebure architecten, Gent

Selectiecriterium 1

Het betreft een unieke kandidatuur van dit team voor dit project en de visietekst gaat in op enkele

essentiële elementen van de opdracht waaruit het team zijn motivatie put.

De kerk is een stilteplek in het dorp, waar vandaag nog de wagens oneerbiedig parkeren tot tegen

de kerk, waardoor de kerk als beeld en beschermd monument en als plek van stilte in de

verdrukking komt.

De architectonische ruimte is wat bewaard bleef na de vernielende brand. De basilicaal

opgebouwde binnenruimte is dé intrinsieke kwaliteit van het gebouw.

Restauratie met medegebruik is het thema. Bij het gebruik van middelen dient een evenwicht

gezocht tussen restauratie en reconstructie enerzijds en de niet-historiserende aanvulling

anderzijds. Voorbeelden in de tijd leren ons dat algehele reconstructie geen zin heeft omdat de

kwaliteit van een monument niet (enkel) door het uitwendige wordt bepaald, maar ook door het

inwendige, dat een tijd- en plaatsgebonden verhaal vertelt.

Kunst is een belangrijk aspect vindt dit team. De rooms-katholieke kerk is altijd al een genereuze

en toonaangevende opdrachtgever van kunst geweest. Zij menen dat een kunstwerk de verruimde

bestemming van de kerk mentaal kan optillen. Met kunst willen ze hier poëzie en passie

introduceren en een ode brengen aan de creatieve (veer)kracht van de mens. Ze willen ook in de

gerestaureerde kerk een museaal relictenkabinet voorzien waarin we belangrijke artefacten uit de

brand willen tentoonstellen, eventueel aangevuld met andere kunstvoorwerpen uit de collectie van

de kerk.
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Met het accent op deze aspecten van de opdracht kan men van dit team een waardevolle
eigentijdse visie op de nieuwe invulling en tegelijk een respectvolle omgang met de monumentale
elementen verwachten.

Selectiecriterium 2

Archipl-architecten, een team van 10 medewerkers onder leiding van Patrick Lefebure, werkt reeds
meer dan 25 jaar en heeft een belangrijk oeuvre opgebouwd waarbij de hedendaagse omgang met
het historisch erfgoed de hoofdmoot uitmaken. In die jaren werd heel wat ervaring opgedaan
met restauratie en renovatie van historische gebouwen of ensembles - al dan niet beschermd of
vastgesteld op de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed - vaak in de context van herbestemming.
Zowel qua omvang, techniciteit als typologie, past de opdracht voor het herstel en herbestemmen
van de uitgebrande Sint-Jan Baptist en Sint- Eligiuskerk uitstekend binnen de competenties en
interesses van dit team. Zij gaan telkens uit van een intensief overleg met de diverse actoren
gedurende het hele traject om te komen tot een analytische, respectvolle benadering van het
erfgoed. Via masterplanning en herbestemmingsstudies wordt voor het gebouw of complex een
hernieuwde betekenis en nieuwe toekomst gerealiseerd. Archipi-architecten staat voor een
gevoelige en subtiele integratie van de hedendaagse ingrepen en toevoegingen noodzakelijke voor
het hedendaags gebruik. Archipl wil op die manier patrimonium duurzaam re-integreren in de
hedendaagse context. Zij wonnen meerdere open architectuurwedstrijden en hun werk werd
diverse keren bekroond o.m. met de monumentenprijs van de vakjury en het publiek voor de
restauratie van het Sint-Baafshuis te Cent.

Archipl-architecten heeft gespecialiseerde erfgoedmedewerkers binnen het bedrijf, maar geeft aan
samen te willen werken erfgoedspecialist Dirk Boncquet, verder ook met het stabiliteitsbureau Guy
Mouton, het studiebureau technieken R. Boydens en de kunstenaar Kris Martin.

Selectiecritenum 3

Heel wat relevante realisaties heeft dit team op zijn naam zoals: het Bisschoppelijk Seminarie Cent
(de herbestemming en restauratie en opmaak beheersplan), de restauratie van de Sint-Pieterskerk
Galmaarden, de herbestemde Sportkapel’ te Zwijnaarde, de restauratie en de masterplanning en
onderhoudsdossiers voor het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain Cent, de omvorming van het
l9de-eeuws pakhuis van d’Hooghe Industries aan de Bellevuesite tot de hoofzetel van het Wit Gele
Kruis Oost-Vlaanderen, het Guuthuuse te Cent, de herbestemming van het elektrisch
omvom,ingsstation tot restaurant Volta Cent en SCAP Beernem.

2 TV atelier Tom Vanhee en GRAUX & BAEYENS architecten, Schaarbeek

Selectiecriterium 1

Het jonge, voor deze opdracht samengestelde team voegde een uitgebreide visietekst bij zijn
kandidatuur.

Ze zien de opdracht als een oefening in beheersing, maar tegelijk ook in durf. Ze verwijzen naar
werk van gerenommeerde architecten zoals het Neues Museum in Berlijn van Chipperfield
Architects om aan te tonen met welke intentie zij dit wensen aan te pakken. Het gaat om de
toepassing van een hedendaagse vormentaal die zijn inspiratie vindt in de architecturale tektoniek
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van de kerk, zonder deze te willen imiteren. Ze willen op een vergelijkbare wijze als in het Berlijnse

museum de oorlogsschade zichtbaar bleef, de sporen die de brand achter liet niet volledig

uitwissen, maar deel te laten zijn van de vernieuwing.

Ze wensen het programma zo naadloos mogelijk aan te sluiten met de eigenschappen die zo’n

invulling zal genereren. Ze gaan in hun visietekst al verder in detail over mogelijke oplossingen. Ze

stellen dat de vraag om geen nieuwe perforaties te maken, op het eerste zicht een introverte ruimte

zal opleveren op het gelijkvloers. Daarom willen ze dat de ruimtelijkheid zich niet beperkt tot deze

bouwlaag, maar aansluiting moet vinden met het bovenste gedeelte van het gebouw, dit door

middel van smalle/lange atriums ter hoogte van de raamopeningen en perforaties tot in het dak.

De bovenste bouwlaag, onder het dakvolume, lijkt hen het meest geschikt voor de burelen en

overige vergaderzalen. Ze zien dit als een open en luchtige werkplek met vergezichten naar de

omgeving onder een hedendaagse dakconstructie die zijn bestaansrecht vindt in de oorspronkelijke

opbouw van de drie tipgevels. Voor de uitbreiding van het gemeentehuis wensen ze geen

dominante positie in te nemen ten opzicht van de kerk.

Niet alleen uit de uitgebreide motivatie, maar ook uit grondige studie en de relevante lijst van werk

van derden, blijkt dat dit team bijzonder goed op de hoogte is van buitenlandse realisaties die

getuigen van eenzelfde omzichtige, maar hedendaagse omgang met het erfgoed en reeds heel wat

verkennende opzoekingen heeft gedaan. Met deze motivatie en gedrevenheid kan men van dit

jonge team een verfrissende aanpak verwachten geheel in de geest van de vernieuwende aanpak

die door David Chipperfield in het Berlijnse museum werd gerealiseerd.

Selectiecriterium 2

atelier tom vanhee ontstond in 2007 (voorheen als rOOM & rOOM en rOOM Ontwerperscollectief)

en bundelt architecten, ingenieur-architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten in

een multidisciplinair team. Zij geloven in kruisbestuiving en de verschillende disciplines. Ze hebben

de ambitie om op wijzigende maatschappelijke en culturele evoluties te kunnen inspelen. Zij

vormen een diverse ploeg die op een bewuste en ruime manier inhoud geeft aan architectuur,

interieur en stedenbouw.

GRAUX & BAEYENS architecten is een architectenstudio uit Cent, bestaande uit 5 architecten.

Sinds de oprichting in 2005 zijn de twee zaakvoerders, Koen Baeyens en Basile Graux,

gebiologeerd door de relevantie van kwaliteitsvolle architectuur. Architectuur die een primordiale rol

speelt in het samenbrengen, ombuigen en versterken van uiteenlopende parameters aangereikt

door de site, opdrachtgever en gebruiker. Ze zijn steeds op zoek naar een duidelijk en leesbaar

kernidee die zich vertaalt in alle lagen van het project, gaande van de details, het interieur, de

architecturale vormgeving en de synergie met de omgeving. Ze zijn opzoek naar architectuur die

niet enkel een functionele oplossing biedt maar een meerwaarde ambieert voor haar gebruikers en

de omgeving.

Nadat ze individueel werkervaring hebben op gedaan, respectiekelijk in bureaus als Serck,

ABSCIS, NERO en bij Nicolas Blondeel, hebben ze toch al in de voorbije tien jaar een portfolio

opgebouwd dat getuigt van een kwalitatieve en coherente aanpak.

Ze geven aan voor deze opdracht nog te willen samenwerken met Tim Van Herbrugge,

landschapsarchitect-ruimtelijk planner en met Lime, Francis Delacroix.

Selectiecriterium 3
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Relevante realisaties zoals de twee gemeenschapshuizen in Vleteren getuigen van hun

vooropgestelde visie. Hoewel de gebouwen niet beschermd zijn, gaan ze op een zelfde

respectvolle wijze te werk, die de bouwsporen niet als hinderlijk, maar als troef voor hun

vormgeving weten te gebruiken. Verder getuigen de realisatie zoals de groepspraktijk te
Oudenaarde, de loft te Kortrijk, de woningen te Brugge, de hoekwoning te Gent, de

laagenergiewoning te Aartrijke, de hoeve te Dikkelvenne en de sociale woningen in Eeklo van een
professionele aanpak en verzorgde vormentaal.

3 TV Dertieni2 en TCCT, Brugge

Selectiecriterium 1

Dit bijzonder voor deze opdracht samengestelde team, verenigt jong talent met meer ervaren
talent. Met een op dialoog gebaseerde werkmethode wil dit team de generositeit van dit religieus
patrimonium te Anzegem ombuigen tot nieuwe kansen.

Dertinl2 werkt in de Brugse context en dat maakt dat het omgaan met oude gebouwen en
historisch waardevol patrimonium tot hun vaste praktijk behoort.

Tom Callebaut heeft men de realisatie van de kapel van de ontluiking in Groot-Bijgaarden een
nieuwe standaard gezet in de omgang met historische erfgoed. Een oude kapel met glasramen en
muurschilderingen die in de loop der jaren een stapelruimte was geworden kreeg terug een
levendige en wezenlijke rol in de organisatie en pedagogische project van het Lasalliaanse
gezelschap. Door de oorspronkelijke decoratieve afwerking en glasramen achter een nieuwe
bekleding met luiken te bewaren, komen zij bij gehele of gedeeltelijke opening van de luiken sterker
dan ooit tot hun recht. De nieuwe ruimte is een witte, verstilde leegte die uitnodigt om tot jezelf te
komen. De kapelvloer is bedekt met zand, de bezoekers worden uitgenodigd om met blote voeten
binnen te treden. De kapel is zo een intense, maar verstillende, gedempte ruimte geworden, die de
bezoeker een bijzondere, spirituele ervaring biedt. De vernieuwde kapelruimte nodigt uit tot
verstilling, reflectie, interactie en initiatief, vele malen sterker dan de oude kapel dit vandaag nog
kon en dit op een omkeerbare wijze, want met conservatie van de oorspronkelijke afwerking.
Met deze teamsamenstelling en de referentie van deze verbluffende realisatie kan men van dit
team een zorgvuldige aanpak verwachten die de ruimtelijke kwaliteiten van de oude kerkruimte zal
vernieuwen en in essentie versterken met behoud van de materiële getuigen.

Selectiecriterium 2

TCCT, zijnde Tom Callebauten CindyTirry, ontwikkelde in de voorbije 15 jaar een expertise vanuit
verschillende invalshoeken, als ontwerper, facilitator en/of onderzoeker, bij heel wat projecten die
te maken hadden met religieus erfgoed. Tom Callebaut doet hierover aan de KUL een
doctoraatsstudie met als titel “generous space, a new kind of sacred space for a world in motion”,
en is tevens lid van de commissie stedenschoon dat waakt over het Unesco werelderfgoed.
Architectuuratelier Dertienl2 is een architectuuratelier gevestigd in het centrum van Brugge en
werkt reeds geruime tijd aan een uiteenlopende portfolio van publieke projecten in de Brugse
context. Hierdoor zit het omgaan met cultuurhistorische contexten in hun genen. Herbestemmingen
met een publiek karakter vormen een vast onderdeel van hun dagelijkse architectuurpraktijk.
Dertien 12 werd in 2009 opgericht door Peter Bernaerts, Lennart Claeys en Tom Gantois.
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Beide kantoren bevinden zich in één ruimte te Brugge. De expertise van TCCT binnen de

spiritueel-religieuze sector, en het engagement van Dertien 12 binnen de sociaal-culturele sector

geven een unieke en voedende dynamiek binnen hun samenwerking.

Selectiecriterium 3

Waardevolle realisaties van Dertien 12 zijn: ontmoetingscentrum te Aartrijke, de Bruggse

kanaalzwemclub, het jongerencultuurcentrum Entrepot te Brugge, de Leefgroep Gits, de

muziekschool Metronoom te Brugge en een zorghotel in Middelkerke.

TCCT realiseerde naat de kapel van de ontluiking Groot-Bijgaarden, de fusie 3 parochies in de St

Niklaaskerk te Willebroek, de heroriëntering van de Magdalenakerk Yot te Brugge, de weekkapel

St Pieterskerk in Torhout en de schoolkapel van het Emmaüsinstituut in Aalter.

4 TV Office Kersten Geers David Van Severen, Philippe Vander Maren en Richard Venlet,

Brussel

Selectiecriterium 1

In zijn motivatie voor deze kandidatuur stelt het team dat de ruïne van de kerk van Anzegem een

ruimtelijke structuur in zijn rest-vorm toont. De ritmiek van de kolommen en de drie beuken

definiëren en herinneren hen aan een herkenbare ruimtelijke kwaliteit. Het integreren van een

nieuw programma op deze unieke plek moet volgens hen met omzichtigheid gebeuren. Een

kritische evaluatie van de mogelijkheden zal bepalend zijn voor de slaagkansen van dit project. Op

een precieze manier zullen ingrepen in de bestaande structuur worden toegevoegd. Ze zoeken een

afgewogen balans tussen het toevoegen en respecteren van wat reeds bestaat.

OFFICE, Vander Maren en Venlet gaan een samenwerking aan die een garantie biedt op een

weloverwogen voorstel. Het is de vervlechting van architecten, kunstenaar en ingenieur die ze voor

deze opdracht intensifiëren. Hun doel is een architectuur te creëren die werkt vanuit een groot

respect voor het bestaande, maar die tegelijk ook vernieuwend wil zijn.

Met deze bijzonder voor dit project geformuleerde teamsamenstelling, met partijen die elk staan

voor een gedegen en kwaliteitsvolle, maar ook vernieuwende en onderzoekende aanpak, waarbij

ook de benadering via de kunst als troef wordt gezien, laat een inspirerend voorstel verwachten

met een vernieuwende, maar respectvolle omgang met de oude kerk.

Selectiecriterium 2

Het Brusselse bureau OFFICE Kersten Geers David Van Severen werd opgericht in 2002 en staat

bekend om zijn eigenzinnige architectuur, waarin realisaties en theoretische projecten naast elkaar

staan. De projecten zijn direct en ruimtelijk, en sterk verankerd in de architectuurtheorie. Het

bureau geniet ondertussen internationaal bekendheid en heeft reeds een grote publieke opdracht

zoals het omroepgebouw te Lausanne (Zwitserland) in zijn portefeuille.

OFFICE brengt architectuur terug tot zijn essentie en zijn meest oorspronkelijke vorm: met een

beperkte set aan geometrische basisregels wordt een kader uitgezet waarbinnen het leven zich kan

afspelen in al zijn complexiteit. Sinds de oprichting is OFFICE uitgegroeid tot een van de meest

succesvolle en gerenommeerde architectenbureaus in België, met ondertussen meer dan 20 vaste

werknemers. De architectuurpraktijk wordt door Geers en Van Severen gecombineerd met les- en
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onderzoeksopdrachten. Het praktische en academische werk vormen elkaars spiegelbeeld

waartussen telkens weer nieuwe parallellen zijn terug te vinden.

Philippe Vander Maren is een ingenieur-architect, die o.a. bij Charles Vandenhove en Jean Petit

werkte. In 2002 richt hij zijn eigen bureau op met Mireille Weerts. Op zijn palmares zie je enkele

renovaties, waarbij hij steeds samenwerkt met kunstenaars. Sedert 2002 heeft het bureau Vander

Maren, gevestigd in Leuven, verschillende grote en kleinere renovatie, restauratie en

bouwopdrachten gerealiseerd. Steeds zijn het samenwerkingen waar een gedeeld inzicht in

esthetiek, structuur, vorm en gebruiker samenkomen in verbredende totaalprojecten.

Het ontwerpteam dat hier wordt voorgesteld wil zich laten ondersteunen door Bureau Greisch voor

de stabiliteit. Ook zij hebben een uitgebreide portfolio wat betreft ingrepen in historische en

liturgische gebouwen. Met HP-engineering willen zij samenwerken voor technieken en installaties.

Selectiecriterium 3

OFFICE realiseerde in 2008 Belgisch paviljoen op architectuurbiënnale in Venetië en het jaar 2010

waren ze vertegenwoordigd op dezelfde architctuurbiënnale op uitnodiging van curator Kazuyo

Sejima (Sanaa). Ze werden bekroond met de Zilveren leeuw Venetië Jonge belofte. In 2009

werden ze ook uitgenodigd door Herzog & DeMeuron en Ai Weiwei om deel te nemen aan het

Ordos 100-project in China, samen met 99 andere beloftevolle jonge bureaus.

Relevante referenties van Philippe Vander Maeren zijn: de verbouwing van de pastorijwoning Sint

Geertrui (l7de eeuw) (2002-2008), verbouwing en renovatie van het Sint Rita Augustijnenklooster,

Bouge (l9de eeuw) (2009-2012) (ism Greisch), restauratie Huis de Monge in Leuven (l9de eeuw)

(2012-2015), restauratie Hors Château, architect Charles Vandenhove te Luik (l7de, l8de, 2üste)

(2013-2015) (ism Greisch).

In samenwerking met Richard Venlet realiseerde Vander Maeren de kunstintegratieprojecten voor

de pastorijwoning, Leuven, (2002-2008); de kapel en de stille ruimte, AZ Groenige, Kortrijk (2004-

2008), de renovatie en verbouwing van de atelierwoning Michel François, Brussel (2011-2014) en

de polyvalente ruimtes voor de VCLB, Brussel, (201 3-2014) (beide laatste ism Greisch).

5 DE SELECTIE

Op basis van voorgaande motieven, selecteert de opdrachtgever de in 4.3 voornoemde ontwerpers 1
ontwerpteams met oog op deelname aan de beperkte ontwerpenwedstrijd.

Opgemaakt te Brussel, op 12 april 2016

Handtekeningen:
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