
Koen Van Delsen, °1979 te Zottegem, België
zaakvoerder, vennoot, bio-ingenieur

opleiding:

c v ’ s   m  u  r  m  u  u  r  a r c h i t e c t e n

2014      vennoot m u r m u u r architecten 
2012      zelfstandig medewerker m u r m u u r architecten 
2012      opleiding “Epb-verslaggever”, Syntra, Gent   
2010-2011 voltijds werkzaam in de uitvoering van de eigen woning, een vak- 
     werkhuis uit 1775 
      ontmanteling en herbouw als lage-energiewoning met uitbreiding     
     i.s.m. diverse aannemers van het samenwerkingsverband Renofo- 
     rum
       zelfstudie duurzaam en ecologisch bouwen 
2004-2010 werkzaam als licenciaat wetenschappen aan Leiepoort Deinze, 
     Campus Sint-Hendrik
     relevante ervaring buiten de lesopdrachten: 
     oprichter van de MOS-werkgroep, met o.a.: het ontwerp en de 
     aanleg van de schooltuin, groen beheer schoolterrein en de inte- 
     gratie daarvan in de lessen biologie
     uitwerking van het thema energie in het kader van vakover-
     schrijdende eindtermen 
     voorbereiding epc 
     aanbesteding en opvolging herinrichting labo’s en plaatsing zon- 
     nepanelen 

2004-2006 geaggregeerde voor het secundair onderwijs – groep 2, Universiteit  
     Gent 
1997-2002 bio-ingenieur in de landbouwkunde, afgestudeerd met onderschei- 
     ding, faculteit bio-ingenieurswetenschappen, aan de Universiteit te  
     Gent
2000     erasmus aan University of Aberdeen, Schotland

enkele projecten als projectleider voor murmuur:

buikberglos nieuwbouw van een vakantiewoning te Horebeke - 
  opgeleverd

beisloven  verbouwing tot milieu en natuureducatief centrum te Zot- 
  tegem - aanbesteding

OLVC   reorganisatie van middelbare school van 3 campussen naar  
  2 met nieuwbouw voor 500 leerlingen en aanpassing   
  bestaande infrastructuur te Zottegem - definitief ontwerp

knipoog  nieuwbouw en uitbreiding naschoolse kinderopvang te  
  Petegem - in uitvoering

broeders van  nieuwbouw kleuterschool te Brakel - definitief ontwerp
liefde  
...

engagement naast murmuur:

o participeert voor murmuur in de Green Deal Circulair Bouwen. Een 
partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld.

o opvolging bureaulidmaatschap bij Vibe, kenniscentrum voor milieuvrien-
delijk en gezond bouwen en wonen

o opvolging bureaulidmaatschap bij Pixii, kennisplatform energieneutraal 
bouwen


