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

Tinne Verwerft, °1979 te Lier, België
zaakvoerder, vennoot, senior architect

2010     oprichting m u r m u u r architecten met Pieter Vanderhoydonck:  
    bureau in Ronse en Gent, vennoot Koen Van Delsen treedt toe in 
    2014 
2004-2010 voltijds projectarchitect bij Marie-José Van Hee architecten te  
    Gent: 
     selectie van enkele projecten in opdracht van M.-José Van Hee:  
    ‘De Expeditie’, ACEC-site te Gent, projectleider voor de herbestemming  
     van een oud industrieel pand aan Dok Noord tot werkplat form met   
     (repetitie) zalen, werkstudio’s en kantoren voor de Expeditie vzw: een  
     groep van culturele organisaties zoals Compagnie Cecilia, Circuscentrum,  
     Victoria Deluxe, ...  
     woningproject ‘Nieuwstraat’ Kortrijk, uitwerking tot aanbestedingsklaar  
     van een inbreidingsproject tussen Tuinstraat en Nieuwstraat van 12   
     gezinswoningen in opdracht van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk  
     (niet uitgevoerd) 
     diverse woningen 
2002-2004 voltijds stagiair-architect bij Robbrecht en Daem architecten te  
    Gent 
    selectie van enkele projecten in opdracht van Robbrecht en Daem architecten:  
     aanbesteding meubilair Sint-Felixpakhuis, Antwerpen, 2002 
     projectarchitect masterplan stadsvernieuwingsproject De Kloef, Ronse,  
     2003-2004  
     Whitechapel Art Gallery, London, wedstrijdfase, 2003 
     Duiventoren, Colombier, Dorst, projectarchitect, 2004

1997-2002 burgerlijk ingenieur-architect, afgestudeerd met grote onderschei- 
    ding, faculteit ingenieurs-wetenschappen en architectuur, vakgroep  
    architectuur, aan de Universiteit te Gent

2001    erasmusjaar aan de Universita ‘La Sapienza’, Rome, Italië 

2016- 2019 mandaat “praktijkassistent Ontwerpleer” en “Atelier Architec- 
      tuur – ontwerpen”, Universiteit Gent, faculteit Ingenieursweten-           
      schappen en Architectuur, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw
sinds 2016  treedt regelmatig op als extern jurylid masterproef voor Sint- 
      Lucas Gent

standaertsite herinrichting binnengebied tot buurtpark, te Ledeberg/ 
  Gent - opgeleverd
  (i.s.m. AE-architecten en Carton123 architecten)

pedico  renovatie en verbouwing van een voormalige dekenij en  
  uitbreiding tot schoenenwinkel te Geel - opgeleverd

verdievel  nieuwbouw van een schoenenwinkel met appartementsge- 
  bouw te Nieuwpoort en uitwerking t.e.m. meubilair - 
  opgeleverd

gravensteen  studieopdracht bezoekersinfrastructuur en de omge-
  vinsgsaanleg om de kwaliteit van de toeristische be-
  leving te versterken, alsook de restauratie van een aantal  
  ruimtes in het Gravensteen - voorontwerp
  (i.s.m. Dhooge en Meganck architecten - Sabine Okkerse)

stadhuis  uitbreiding stadhuis met nieuwe stadswinkel, stads-
  archief en backoffice te Sint-Niklaas - in uitvoering
  (i.s.m. Robbrecht en Daem architecten)
... 

enkele projecten als projectleider voor murmuur:

opleiding:

engagement naast murmuur:


