
	  

	  

PERSBERICHT	  3	  -‐	  OKTOBER	  2015	  

	  
18	  genomineerden	  dingen	  naar	  de	  Belgische	  Prijs	  voor	  Architectuur	  2015	  
	  
	  
Op	  7	  oktober	  jl.	  is	  de	  eindjury	  in	  het	  Architects'	  House	  in	  Brussel	  bijeen	  gekomen	  om	  uit	  de	  	  94	  
geselecteerde	  inzendingen	  de	  nominaties	  voor	  de	  Belgische	  Prijs	  voor	  Architectuur	  2015	  te	  kiezen.	  Deze	  
jury	  was	  samengesteld	  uit	  de	  buitenlandse	  architecten	  Lone	  Wiggers	  (C.F.	  Moller,	  DK),	  Ricardo	  Bak	  
Gordon	  (PT)	  en	  Stephen	  Bates	  Sergisonbates	  Architects	  (UK),	  bijgestaan	  door	  de	  binnenlandse	  juryleden	  
Bernard	  Wittewrongel	  (UCL),	  Erik	  Wieërs	  (Collectief	  Noord)	  en	  Tine	  Van	  Herck	  (PTArchitecten).	  Per	  
categorie	  zijn	  alle	  realisaties	  eerst	  door	  de	  juryleden	  individueel	  gequoteerd	  volgens	  de	  criteria	  vermeld	  
in	  het	  wedstrijdreglement.	  Vervolgens	  zijn	  alle	  projecten	  op	  basis	  van	  hun	  	  score,	  in	  groep	  besproken	  en	  
via	  soms	  geanimeerde	  discussie	  en	  argumentaties	  in	  hun	  rangorde	  bevestigd	  of	  bijgestuurd.	  	  
	  
Hieronder	  een	  overzicht	  van	  de	  18	  nominaties	  met	  de	  projectomschrijving	  en	  de	  ontwerper(s).	  
	  
Categorie	  1	  (eengezinswoningen	  en	  kleine	  interventies)	  	  
-‐	  Faculteitsbibliotheek,	  	  Universiteit	  Gent	  –	  OFFICE	  Kersten	  Geers	  David	  Van	  Severen	  
-‐	  Renovatie	  privaat	  appartement	  'Herringbone',	  Brussel	  –	  Aurelie	  Hachez	  Architecte	  
-‐	  Atelierwoning	  kunstenaar,	  Mariakerke	  –	  Gijs	  De	  Cock,	  Freek	  Dendooven,	  Peter	  Van	  Gelder	  
-‐	  Beloopbaar	  platform	  Prins	  Dries	  school,	  Antwerpen	  	  –	  AgwA	  
-‐	  Kunstenaarswoning,	  Brussel	  -‐	  Vander	  Maren	  Philippe	  i.s.m.	  Richard	  Venlet	  
	  
Categorie	  2	  (groepswoningbouw	  en	  meergezinswoningen)	  
-‐	  Woonproject	  'Lievehof',	  Gent	  -‐	  360architecten	  
-‐	  Reconversie	  oud	  Clarenklooster	  tot	  woonzorgcentrum	  en	  assistentiewoningen	  'Clarenhof',	  Hasselt	  -‐	  	  
a2o-‐architecten	  
-‐	  Drie	  passiefwoningen,	  Borgerhout	  –	  ONO	  architectuur	  
-‐	  Zeven	  woonerven	  voor	  begeleid	  wonen	  'Het	  Gielsbos'	  ,	  Gierle	  –	  Dierendonckblancke	  architecten	  
-‐	  Woonzorgcentrum	  'De	  Lork',	  Brussel	  -‐	  51N4E	  
	  
Categorie	  3	  (niet-‐residentieel,	  publiek	  gebruik)	  
-‐	  Huisvesting	  en	  ontmoetingsinfrastructuur	  'GATE	  15',	  Antwerpen	  –	  architecten	  BOB361	  
-‐	  Ontmoetingscentrum	  Beselare	  –	  Dierendonckblancke	  architecten	  
-‐	  Delhaize	  Quai	  de	  Rome,	  Luik	  –	  MDW	  Architecture	  in	  samenwerking	  met	  H+G	  Architects	  
-‐	  Reconversie	  vlasverzendhuis	  tot	  museum	  'Texture',	  Kortrijk	  -‐	  NoAarchitecten	  
-‐	  Heraanleg	  Gemeenteplein	  ,	  Sint-‐Jans	  Molenbeek	  -‐	  a	  practice.	  
	  
Categorie	  4	  (niet-‐residentieel,	  privaat	  gebruik)	  
-‐	  Restauratie	  gedeelte	  van	  oud	  klooster	  tot	  creatief	  agentschap	  'FAMOUS',	  Groot-‐Bijgaarden	  -‐	  architecten	  De	  
Vylder	  Vinck	  Taillieu	  
-‐	  Watertoren,	  Bergen	  -‐	  Vers	  plus	  de	  bien-‐être	  
-‐	  Hoofdkantoor	  IOK,	  Geel	  -‐	  HUB	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
	  
Welke	  projecten	  hun	  nominatie	  als	  categorielaureaat	  kunnen	  verzilveren,	  wordt	  bekendgemaakt	  op	  	  
tijdens	  de	  prijsuitreiking	  die	  op	  15	  december	  doorgaat	  in	  het	  nieuwe	  "Art	  &	  Design	  Atomium	  Museum"	  in	  
Brussel.	  In	  het	  bijzijn	  van	  deelnemende	  architecten,	  vertegenwoordigers	  van	  organisaties	  voor	  
architecten	  en	  architectuurcultuur,	  de	  bouwwereld,	  de	  betrokken	  politici,	  de	  sponsors	  en	  de	  pers	  zal	  de	  
categorielaureaat	  met	  de	  grootste	  voorbeeldfunctie	  de	  "Belgische	  Prijs	  voor	  Architectuur	  2015"	  
ontvangen.	  	  
Op	  16	  december	  wordt	  een	  documentaire	  van	  de	  18	  genomineerden	  in	  avant-‐première	  vertoont	  in	  Bozar	  
die	  onder	  de	  vorm	  van	  een	  installatie	  tot	  14	  februari	  vrij	  zal	  te	  bezichtigen	  zijn.	  
	  
Bovenop	  een	  maximale	  persaandacht	  komen	  alle	  geselecteerden,	  genomineerden	  en	  laureaten	  
uitgebreid	  aan	  bod	  in	  het	  speciaal	  decembernummer	  2015	  van	  A+.	  	  
	  
ALLE	  GESELECTEERDE	  EN	  GENOMINEERDE	  INZENDINGEN	  KAN	  JE	  BEKIJKEN	  OP	  DE	  SITE	  WWW.FAB-‐
ARCH.BE	  	  
	  
INLICHTINGEN:	  
Voor	  alle	  informatie	  over	  het	  wedstrijdverloop	  kan	  u	  terecht	  op	  WWW.FAB-‐ARCH.BE	  of	  op	  het	  
SECRETARIAAT	  BELGISCHE	  PRIJS	  VOOR	  ARCHITECTUUR	  2015,	  Ernest	  Allardstraat	  21,	  bus	  3,	  1000	  Brussel	  /	  
tel.	  0472/09	  40	  61	  	  E-‐mail:	  fabawards@fab-‐arch.be.	  
	  
ORGANISATIE:	  
Koninklijke	  Federatie	  van	  Architectenverenigingen	  van	  België	  (F.A.B.)	  &	  A+	  Architecture	  in	  Belgium.	  
	  
MET	  DE	  STEUN	  VAN:	  
AG	  Real	  Estate	  (gastorganisator);	  	  Montagne	  du	  Parc	  l	  Warandeberg	  -‐	  BNP	  Paribas	  Fortis	  (hoofdsponsor);	  	  
Art	  &	  Design	  Atomium	  Museum,	  LostNfound	  	  (prijsuitreiking	  ),	  BOZAR	  (avant-‐première	  film	  en	  installatie);	  
AR-‐CO,	  Foamglas,	  Guardian,	  Niko,	  Rockfon/Rockpanel,	  Reynaers	  Aluminium,	  STO,	  Wienerberger	  
(sponsors)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


