c v ’s

m u r m u u r architecten

enkele projecten als projectleider voor murmuur:
Pieter Vanderhoydonck, °1979 te Mol, België
zaakvoerder, vennoot, senior architect
opleiding:
2010

oprichting m u r m u u r architecten met Tinne Verwerft:
bureau in Ronse en Gent, vennoot Koen Van Delsen treedt toe in
2014
2009
voltijds zelfstandige praktijk te Ronse
2004-2009 voltijds projectarchitect bij Robbrecht en Daem architecten te
Gent
selectie van enkele projecten in opdracht van Robbrecht en Daem architecten:
Korenmarkt en Emile Braunplein, Gent, projectleider heraanleg 		
van de centrumpleinen, i.o.v. Robbrecht en Daem architecten en 		
M. José van Hee, 2007 - 2009
Grote Markt, Lier , projectleider ontwerp heraanleg plein, 2007-2009
Kesselhof, Demeulemeester/Robyn, Kessel, projectleider renovatie
van een kasteel en ontwerp en uitvoering van het interieur, 2005-2008
Koninklijk Belgisch Filmarchief, Brussel, ontwerp voor twee nieuwe
filmzalen, 2005 - 2008

2003-2004 voltijds architect bij Stéphane Beel architecten te Gent
selectie van enkele projecten in opdracht van Stéphane Beel architecten:
Internationaal Kunstcentrum deSingel te Antwerpen, ontwerp voor de
uitbreiding van het Kunstcentrum en conservatorium, 2004
Museumsite te Leuven, gewonnen wedstrijdontwerp, 2004

2002-2003 samenwerking met architectuurbureau Pedro Leão, Porto

1997-2003 burgerlijk ingenieur-architect, afgestudeerd met onderscheiding,
faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur, vakgroep
architectuur, aan de Universiteit te Gent
2002
initiatief, organisatie, ontwerp en uitvoering van de inrichting van
het buurthuis op maat van kinderen en jongeren, project 		
Kauwenberg te Antwerpen
2002-2003 vrije student aan de Faculdade da Arquitectura, Universidade do
Porto
2001-2002 praktijkstage als architect/werfleider/vakman bij: Alg. Bouwonderneming en Schrijnwerkerij Beneens te Olen

familia 		
herbestemming oude cinemasite tot inbreidingsproject met
		
5 handelspanden in commerciële sokkel en 10 boven		
		
liggende woonentiteiten rond nieuw stedelijk pleintje met
		
publieke doorsteek te Ronse - i.s.m. Architect Bert Michels 		opgeleverd
abdij bornem
		

herbestemming abdijvleugel tot meergezinswoning met 10
entiteiten en terreininriching te Antwerpen - in uitvoering

hoge mote
verbouwing van een historisch monument tot toeristisch
		
onthaal stad Ronse en belevingsmuseum Vlaamse Arden		
nen – i.s.m. Sabine Okkerse & Bailleul Ontwerpbureau 		opgeleverd
samsa 		
		
		
		

verbouwing van een oude textielfabriek tot zes woningen
te Ronse – i.s.m. architecten Volt & Architect Bert Michels
projectarchitect eigen unit en begeleiding bij werf en 		
oplevering van het geheel - opgeleverd

lalo 		
		
...

verbouwing en uitbreiding van een appartementsgebouw
tot winkel en appartementen te Antwerpen - opgeleverd

engagement naast murmuur:
2019- ...
2019- ...
2017- ...

extern expert ontwerper Intercommunale Leiedal
extern jurylid Kwaliteitskamer West-Vlaanderen voor Winvorm
extern jurylid laatstejaarstudenten Sint-Lucas Gent

