
 

 

De bekroonde inzendingen heeft de jury als volgt gemotiveerd: 

 

Laureaat Tom Thys architecten & Carton123 architecten voor hun project ‘Basisschool 

De Springplank’ in Brugge 

Binnen de historische context van Brugge, en in het bijzonder binnen het relatief homogene 

neogotische schoolcomplex ontwierpen Tom Thys architecten & Carton123 een discreet doch 

doortastend ensemble van klassen. Het bakstenen bouwvolume voert niet alleen een beheerste 

pas-de-deux met de bestaande school; door de klassen op de verdieping te laten uitkragen, 

ontstaat er op een uiterst vanzelfsprekende manier een overdekte toegang en speelplaats. 

Ondanks de schaarse publieke middelen staat hier een architectuur van de soberheid die qua 

ruimte en beleving toch een genereuze indruk maakt.  

Basisschool De Springplank markeert een soort standaard, een schoolvoorbeeld van publieke 

architectuur die eenvoud en dienstbaarheid als norm stelt.  

 

Laureaat Dierendonck Blancke architecten voor hun project ‘Zorgsite Het Gielsbos’ in 

Gierle 

De West-Vlaamse architecten Dierendonck Blancke ontwierpen de Zorgsite Het Gielsbos in Gierle 

als een wijk waar beschermd wonen model kan staan voor het wonen tout court. Met een grote 

beheersing van vorm, materie, kleur, ruimte, ontwierpen ze een ensemble van typehuizen die ze 

in elkaar haakten tot een woonwijk rond een plein. De woningen, ontworpen voor kleine 

woongroepen die als een familie samenleven, nemen het woonhuis als basis maar hertekenen 

het tot een innovatief verzorgingstehuis. Door eindeloos te variëren met het oertype van 

bouwblok met zadeldak, ontstaat een ongemeen rijke ruimtelijke belevingswaarde, waar binnen 

de complexe situatie van een verzorgingstehuis toch op een slimme manier privacy ten opzichte 

van de gemeenschappelijke ruimtes werd gecreëerd. 

Met de Zorgsite Het Gielsbos demonstreren Dierendonck & Blancke hoe architectuur voor de 

zorg, model kan staan voor de zorg voor architectuur. 

 

Premie Freek Dendooven - Gijs De Cock – Peter Van Gelder voor hun project 

‘Atelierwoning’ in Mariakerke 

De jonge architecten Freek Dendooven - Gijs De Cock – Peter Van Gelder leveren met de 

‘atelierwoning’ in Mariakerke een meesterproef af. Op een moeilijk hoekperceel in een 

verkaveling weten zij ruimte en privacy te scheppen door het strategisch inzetten van 

tuinmuren. Atelier en woning werden als zetstukken op een schaakbord precies gepositioneerd 

waardoor de tuinruimte als intieme buitenkamer gaat werken. De beheersing van de materialen 

en structuur, met de opmerkelijk elegante balkstructuur van het atelierplafond, laat zien dat 

architectuur met klassieke middelen innovatief kan zijn. 

In zekere zin ligt in dit project het dna besloten om de morsige verkavelingen in Vlaanderen te 

verdichten en een intensievere woonkwaliteit te genereren.  

 

 

De Provinciale Raad van de Orde van Architecten van West-Vlaanderen reikt aanvullend een 

aanmoedigingspremie voor jong talent t.w.v. 2.500 euro uit aan: 

Cristian Panaite en Katrien Devreese voor hun project ‘Dokterspraktijk’ in Dudzele 

 
De jury motiveert haar keuze als volgt: 

Met de dokterspraktijk in Dudzele demonstreren de architecten Cristian Panaite en Katrien 

Devreese hoe binnen de context van een traditioneel Vlaams polderdorp de hedendaagse 

architectuur op een speelse doch integere manier vernieuwing kan brengen. Het programma van 

een dokterspraktijk werd ondergebracht in een sculpturaal ensemble met puntdaken. Het 

gebouwtje is een soort abstracte echo van de traditionele tipgevels in het dorp; alleen door de 



 

daken overhoeks te draaien krijgen ze iets abstracts. Dit maakt dat er binnen gevarieerde 

ruimtes ontstaan die de dokterskabinetten een genereus karakter verlenen. 

 

 

Daarnaast kon de jury nog twee speciale Archipelprijzen JONG!, i.c. twee waardebonnen van 

500 euro elk (voor deelname aan een Archipel architectuurreis) toekennen aan:  

-Maarten Baeye - Karen Kesteloot (studio bont) voor hun project ‘Ganda’ in Gent 

-Vens–Vanbelle Architecten voor hun project ‘Gewad’ in Gent 

 

De jury motiveerde deze keuze als volgt:  

Ganda is een evenwichtsoefening om twee bestaande woningen, die gespiegeld tegen elkaar 

werden gebouwd, met elkaar te verbinden tot één woning met atelier. De architecten knipten op 

ingenieuze wijze in dit weefsel waardoor er verrassende nieuwe zichten en eigenzinnige binnen- 

en buitenruimtes ontstonden. Serredaken zorgen voor een spel van ruimte en licht en een 

kruisbestuiving tussen wonen en werken 

 

Met het project ‘Gewad’ geven Vens–Vanbelle Architecten een nieuwe gedaante aan stedelijk 

wonen. Virtuoos, speels, op het branieachtige af, fixen ze een reeks woningen rond een open 

ruimte, die als het hart van het woongebouw licht, lucht en zon capteert. 

De circulatie naar de verschillende woningen wordt ontworpen als een belevingsruimte waar de 

vitaliteit van af spat. De densiteit en de anarchistische sfeer van het Gentse beluik, krijgen hier 

een hedendaagse vertaling. Een aan te moedigen benadering waarbij samen-wonen in een 

levendige en frisse architectuur wordt vertaald. 

 

De jury is van oordeel dat er een tentoonstelling dient te worden samengesteld met de zes 

bekroonde projecten van de 6 bekroonde architecten. Ter aanvulling van de tentoonstelling 

selecteerde ze nog volgende 8 projecten: 

 

Crematorium Hofheide van Coussée & Goris 

Op indrukwekkende wijze werd hier het programma van een crematorium verankerd in een 

monumentaal gebouw dat aan de rand van het Hageland het landschap herschiep en in zich 

opneemt tot een troostend geheel. 

Het gebouw, ontworpen als een kolossale sarcofaag biedt onderdak aan twee ceremonieruimtes 

waar het natuurlicht en duister tot in de puntjes is geregisseerd. De verbindingsgang die als een 

ruggengraat het complex schraagt, werd ontworpen als een contemplatieve ruimte waar de 

geïntegreerde kunst ook toe bijdraagt. 

 

Woning in Loker van AE architecten 

De woning in Loker van AE architecten is een woning die zich kan inschrijven in de traditie van 

‘grootse’ woonhuizen. Op de plaats van een oude hoeve ontwierpen AE architecten een 

plattelandswoning die als een handschoen past rond het leven, koken, slapen, lezen... Met grote 

zorg, alsof de architectuur een meubel is, componeerden de architecten met klassieke materialen 

hout en baksteen een huis waarbij de architectuur als het ware thuiskomt. 

 

Gymnasium in Ukkel van URA  

Een sportzaal als een Griekse tempel op een bosheuvel: met grote beheersing van ritme materie 

en ruimte, ontwierpen URA een gymnasium dat appelleert aan de geest en het lichaam in de 

Griekse zin van het woord. Ongeziene elegantie voor een schoolgebouw en daardoor een 

schoolvoorbeeld hoe architectuur voor scholieren een initiatie kan zijn in de kunst van het 

bouwen. 

 

 



 

Bezoekerscentrum in de haven van Gent van Tetra architecten 

Virtuoos plantten Tetra architecten dit bezoekerscentrum in als een slimme parasiet op een 

kademuur. Het gebouw verknoopt op een bijzondere manier architectuur met het industriële 

landschap én de ecologie van de haven. Onzichtbaar put het energie uit het water van de dokken 

maar door de superieure beheersing van materie, vorm, ruimte, parcours, én dus bouwfysica... 

doet dit gebouw je de rijke belevingswaarde van de industriële stad, de architectuur, de publieke 

ruimte... aan den lijve ondervinden. 

 

Royal Belgian Sailing Club Alberta in Zeebrugge van Wim Goes architectuur 

Houten massieve wanden die als portieken een volume afbakenen en daarrond een glazen 

mantel slaan... Bouwen lijkt hier kinderspel. In samenwerking met ir. Guy Mouton maakte 

architect Wim Goes dat dit gebouw ook twee windmolens zou kunnen dragen. Zeilers kennen de 

kracht van wind. Om onbegrijpelijke redenen kreeg het project nooit de vergunning om de 

windmolens te plaatsen. Desalniettemin behoudt dit project nog altijd de mogelijkheid om het te 

doen, en is het aldus een geamputeerd monument voor duurzame architectuur.   

 

Woning en Praktijk in Torhout van MJose Van Hee architecten 

Meesterlijk past Marie-José Van Hee woning en praktijk in een typische Vlaamse winkelstraat. 

Borstwering geeft ritme aan de gevel en privacy aan de bewoners. Woning en straat verbinden 

zich op die manier op een voorbeeldige wijze.  

Wonen in een verstedelijkte context krijgt hier genereus gestalte.  

 

Stadhuis van Lo-Reninge van noAarchitecten 

Binnen de context van een historische site, het experiment aan gaan om met klassieke 

materialen als pannen, baksteen en houten balkenstructuur een gebouw te componeren, zonder 

daarbij te vergeten een hedendaagse genereuze ruimte te ontwerpen, dàt is de grote verdienste 

van de nieuwe vleugel van het Stadhuis van Lo-Reninge. 

Hedendaagse architectuur verankeren en doen groeien vanuit de geschiedenis en de materie van 

de plek brengt hier de genius loci ofte de geest van plek op een bijzondere manier tot leven.  

 

Woning in Kortrijk van De Baes-Van Noten 

Binnen de strenge marges van de twee gemene muren van een rijwoning weten de architecten 

De Baes en Van Noten het wonen op te voeren als een spel. Mooi aan dit kleine project is hoe de 

gevel wordt losgekoppeld van de woonruimte, waardoor er een mini-voortuinzone ontstaat die 

medieert tussen wonen en straat. Met uiterst bescheiden middelen en zin voor bricolage geeft 

deze atelierachtige woning de indruk dat er aan de architectuur elke dag verder kan/moet 

worden gebouwd. 

 

 

 

 


