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Architecte - Ingénieur Architecte
Architect - Ingenieur-Architect

L’architecture contribue à donner forme à
notre société, elle participe à la formulation et la réalisation de nos désirs et de
notre perception de l’environnement.
Les Lauréats de la promotion 2015-2016
ont eu un regard neuf, innovant sur le
monde de l’architecture, jeté des ponts
entre diverses disciplines et métiers ou
contribué à assurer la défense et la promotion de l’architecture et de la profession d’architecte.
Chers Lauréats,
L’excellent travail est généralement peu
mis en lumière. Le Comité de sélection
de professionnels issus de toutes les composantes de la profession veut mettre en
lumière vos mérites et votre passion.
La qualité de votre travail, votre talent
et votre engagement au service de votre profession sont reconnus aujourd’hui.
C’est un titre qui souligne vos qualités
dont pourront s’inspirer vos confrères.
Soyez en fiers !
Jos LEYSSENS,
Président du Comité Organisateur
Philippe PIRSON,
Président de l’IRET
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Architectuur geeft vorm aan onze samenleving. Ze draagt bij tot de formulering
en de realisatie van onze noden en verlangens en tot onze waarneming van de
omgeving.
De Laureaten van de promotie 2015-2016
hebben een nieuwe, innoverende kijk op
de wereld van de architectuur en bouwen
bruggen tussen de verscheidene disciplines en beroepen. Ze dragen bij tot de
verdediging en promotie van de architectuur en het beroep van architect.
Beste Laureaten,
Uitstekend werk wordt niet vaak genoeg
in de kijker gebracht. Het Selectiecomité bestaande uit vertegenwoordigers
afkomstig uit alle geledingen van het beroep, wil uw verdiensten en uw passie in
het licht zetten.
De kwaliteit van uw werk, talent en engagement ten dienste van uw beroep
worden vandaag erkend. Het is een titel
die uw kwaliteiten onderstreept die uw
collega’s kunnen inspireren. U mag er terecht trots op zijn!
Jos LEYSSENS,
Voorzitter van het Organiserend Comité
Philippe PIRSON,
Voorzitter van het KIEA
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LAURÉAT DU TRAVAIL
LAUREAAT VAN DE ARBEID

Label Regard Innovant - Innoverende Kijk
Est attribué à tout architecte ayant
une expérience professionnelle
utile à la profession d’architecte et
dont la candidature démontre qu’il
fait preuve d’un regard neuf, innovant sur le monde de l’architecture,
empreint d’une démarche personnelle qu’elle soit technique, artistique, philosophique, théorique,
pratique.

Label Passeur d’idées - Bruggenbouwer
Est attribué à tout architecte ayant
une expérience professionnelle
utile à la profession d’architecte
et dont la candidature démontre
sa capacité à jeter des ponts entre
diverses disciplines ou métiers.

Is toegekend aan elke architect
die beschikt over een nuttige
beroepservaring als architect en
van wie de kandidatuur aantoont
dat hij in staat is om bruggen te
slaan tussen diverse disciplines of
beroepen.

Label Engagement
Est attribué à tout architecte ayant
une expérience professionnelle
utile et dont la candidature démontre qu’il a contribué à la défense et
à la promotion de l’architecture et
de la profession d’architecte.
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Is toegekend aan elke architect
die beschikt over een nuttige beroepservaring als architect en van
wie de kandidatuur aantoont dat
hij een nieuwe, innoverende kijk
op de wereld van de architectuur
heeft met een eigen technische,
artistieke, filosofische, theoretische of praktische benaderingswijze.
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Is toegekend aan elke architect
die beschikt over een nuttige
beroepservaring als architect en
van wie de kandidatuur aantoont
dat hij heeft bijgedragen tot de
verdediging en de promotie van
de architectuur en het beroep van
architect.

Insigne d’or - Gouden ereteken

Label regard innovant - Innoverende kijk

Johan Bosschem, Destelbergen
Diploma van architect in 1975. Winnaar van tal van architectuurwedstrjden.
Gewezen departementshoofd en huidig artistiek hoofddocent aan
KASK te Gent. Veel gevraagd gastspreker en jurylid aan binnenlandse en
buitenlandse universiteiten. Medestichter van SAR architecten.
Christine Conix, Boechout
Diploma van architect in 1978. Onze bekendste Belgische architecte met
een mooi nationaal en internationaal palmares. Renovatie Atomium,
Belgisch paviljoen Shanghai, Europese school in Laken, woning Cogels Osylei…
Medezaakvoerder van zeer groot kantoor en ondervoorzitter G30.
Frank De Troyer, Leuven
Diploma van ir.-architect in 1975, doctoraat in 1982. Academische
carrière KULeuven, hoogleraar en full professor sinds 1992 en gespecialiseerd in bouweconomie en systeembouw en BB-SFB-grondlegger.
Academisch secretaris en programmadirecteur voor de opleiding ir.architect.
Stefan Devoldere, Schaarbeek
Diploma van ir.-architect in 1998, stedenbouwkundige in 2001. Via
Stad en Architectuur bij tijdschrift A+, waarvan van 2004 tot 2010
hoofdredacteur en medebezieler BOZAR Architecture. Sinds 2011 adjunct en vanaf 2015 sterkhouder Vlaams Bouwmeesterschap en participant biënnale Venetië.
Hildegarde Heynen, Leuven
Diploma van ir.-architect in 1981, doctoraat in 1988. Academische carrière aan KULeuven, hoog-leraar en full professor sinds 2002 en specialist in de architectuurgeschiedenis en -theorie, en departementsvoorzitter (2008-2015). Internationale mandaten binnen de EAAE en EAHN.
Marcel Reymen, Keerbergen
Diplômé en 1962, fondateur de la BIB, Banque Informatique du Bâtiment, auteur d’émissions à la VRT, architecte de bâtiments privés et
publics, contribuant à l’évolution des techniques, auteur de publications.
Johan Rutgeerts, Gent
Diploma van architect in 1980, stedenbouwkundige in 1982, MBM in
1996. Academische carrière aan Sint-Lucas en KULeuven, specialist in
ruimtelijke ordening, kantoormanagement en permanente vorming.
Oud-bestuurslid NAV en UNIZO en door Koning benoemd raadslid
Orde.
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Jozef Vanuytsel ( ), Huldenberg
Diploma van architect in 1970. Begenadigd liedjesschrijver-muzikant en
grondlegger van de Vlaamse kleinkunst met zijn magistrale LP “De zotte
morgen”. Architect van tal van gemeentehuizen en culturele centra en
Nero-café . Optredens op Gentse Feesten, Dranouter en Sportpaleis.

LAURÉAT DU TRAVAIL
LAUREAAT VAN DE ARBEID

Label passeur d’idée - Bruggenbouwer

Kristiaan Borret, Vorst
Diploma van ir.-architect in 1990, master Urbanism in 1996. Gastprofessor UGent en voormalig Antwerps Stadsbouwmeester (2006-2014)
en huidig Brussels Bouwmeester. Bruggenbouwer tussen publieke en
private ruimte, architectuur en stedenbouw, theorie en praktijk.
Dag Boutsen, Brugge
Diploma van architect in 1986. Leidt als decaan architectuur van de
KULeuven de grootste architectuuropleiding van ons land. Grondlegger
academisering en voortreffelijk bezieler en organisator van contacten
tussen architectuur, opleiding, cultuur, praktijk en de verenigingen.
Brigitte De Groof, Uccle
Diplômée en 1976, a mené de front une carrière d’enseignante et
d’architecte reconnue, elle transmet par son humanisme et sa compétence les valeurs de rigueur, de justesse, d’éthique, de beauté.
Jean Decordier, Oudenaarde
Diploma van architect in 1975. Zelfstandig architect op rust. Jarenlang
voorzitter van de Raad van de Orde van Oost-Vlaanderen en lid Raad
van Beroep. Gespecialiseerd in bemiddeling, steeds luisterbereid en
uiterst rechtvaardig. Pleitbezorger van ‘de mens’ achter de architect.
Paul Doms, Grimbergen
Diploma van architect in 1946, stedenbouwkundige in 1950. Met 93
jaar nog steeds actief als oudste zelfstandige architect en deskundige.
Voormalig professor in de bouwkunde in Sint-Lucas en gerenommeerd
expert bij de rechtbanken en parketten met ruim 2.300 opdrachten.
Jos Leyssens, Lennik
Diploma van ir.-architect in 1990, MBM in 1995. Zaakvoerder bureau
met 35 medewerkers, specialisatie in scholenbouw, sportinfrastructuur
en zorgsector. Stichter-voorzitter NAV Brabant, voormalig nationaal en
provinciaal voorzitter Orde en vice-president ACE. Bezieler collegialiteit.
Jean-Paul Mathen, Tenneville
Ingénieur civil architecte diplômé en 1975. De tous les débats professionnels, parallèlement au développement de son bureau, expert, sympathique président de l’AABW, administrateur et fondateur de l’UWA.
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Firmin Mees, Oudenaarde
Diploma van ir.-architect in 1973, doctoraat in 1984. Zelfstandig architect
in combinatie met academische carrière als eerste vakgroepvoorzitter
en hoofddocent ontwerpleer, bouwdetail en beroepspraktijk aan UGent.
Door de Koning benoemd lid van de Orde van Architecten.
Paul Perraudin, Woluwe-Saint-Pierre
Diplômé architecte en 1977. Architecte actif en Belgique et à l’étranger,
ayant participé à de nombreux concours et lauréat de nombreux prix et
distinctions. Ancien membre du conseil de l’Ordre du Brabant.
Michel Procès, Woluwe-Saint-Pierre
Architecte diplômé en 1974. Enseignant. Sa présence dans toutes les
instances professionnelles (Associations, Ordre, CAE, Commission techniques) fait de lui un pilier de notre représentation active.
Jean-François Roger France, Uccle
Diplômé architecte en 1995. Master of Arts (AA School 1996). Architecte
lauréat de concours et prix internationaux. Enseignant (SLB, UCL, Londres,
Tampere), expert auprès de la CE (architecture passive et innovation).
Christian Satin, Liège
Diplomé en 1970, architecte reconnu dont les œuvres ne se comptent
plus, tant en Belgique qu’à l’étranger, peintre passionné par son art,
enseignant en technologie des matériaux et de la construction.
Christian Sauvage, Chastre
Architecte diplômé en 1986. Formation d’urbaniste. Auteur de projet
d’ensembles urbains et de centres commerciaux, lauréat de plusieurs
prix et distinctions. Ancien membre du conseil de l’Ordre du Brabant.
Jean Thiry, Habay
Diplômé en 1979, travaille au sein d’équipes polyvalentes mettant en
avant vision nouvelle et expérience de terrain. En 2004, il s’investit passionnément à l’Ordre des Architectes et œuvre à la création du CfgOA.
Pierre Van Assche , Bruxelles
Diplômé architecte en 1971 et en urbanisme en 1978. Auteur de logements urbains et de bâtiments culturels (Théatre National, Centre de la
BD) et enseignant en architecture (SLB, UCL) et en urbanisme (ISURU).
Piet Van Cauwenberghe, Deinze
Diploma van architect in 1978, stedenbouwkundige in 1981. Stichtend
vennoot van grote architectenpraktijk met 40 medewerkers. Specialiteit
stedenbouw, publieke ruimte en duurzaamheid. Oud-voorzitter BVA en
gedreven activiteit binnen FAB. Sterk in rationeel overleg.
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Jean-Paul Verleyen, Saint-Gilles
Diplômé architecte en 1975. Architecte lauréat de nombreux concours
et prix, professeur et vice-doyen de faculté d’architecture (SLB, UCL
LOCI), membre de nombreux jurys et commissions officielles.

Label Engagement

LAURÉAT DU TRAVAIL
LAUREAAT VAN DE ARBEID

Johan Arnout, Zwevegem
Diploma van architect in 1979. Zelfstandig architect met een drukke eenmanspraktijk die toch steeds nog de tijd en de energie heeft gevonden
voor de beroepsverenigingen KBKW, BVA en FAB en de Orde in WestVlaanderen waarvan hij een voortreffelijk voorzitter is.
Hubert Bijnens, Zutendaal
Diploma van architect in 1981. Naast een vooruitstrevende architectenpraktijk heeft hij zich ingezet in de beroepsvereniging AVPL, de Orde
in Limburg, en in de FVIB-afdeling Limburg die hij zelf heeft opgericht,
waarbij hij van deze drie organisaties voorziter is geweest.
Dominique Body, Saint-Gilles
Diplômée architecte en 1985. Architecte praticienne, membre du
Collège d’urbanisme de Bruxelles puis fonctionnaire. Ancienne présidente du Conseil du Brabant puis du Conseil national de l’Ordre des
architectes.
Georges Brutsaert, Ottignies-Louvain-la-Neuve
Dynamique architecte diplômé en 1974. Praticien très impliqué dans
le monde associatif : secrétaire puis président de l’UPA-BUA, membre
fondateur de l’UWA, membre du conseil de direction de l’AriB.
Roland Corselis, Ingelmunster
Diploma van architect in 1971. Zelfstandig architect met een specialisatie in sociale woningbouw. Was als student al lid van NAV, waarvan hij
sinds 1974 onafgebroken bestuurslid is. Verdienstelijke carrière bij de
brandweer en vereremerkt met zilveren palmen der Kroonorde.
Michel De Keyser, Namur
Architecte diplômé en 1983 et expert engagé dans le monde professionnel : secrétaire-général puis vice-président de l’ABEX, président du
Conseil de Namur, du CfgOA et du Conseil national de l’Ordre.
Valery De Wilde, Grimbergen
Diploma van architect in 1953, stedenbouwkundige in 1965. Zelfstandig
architect en tussenin ook hoogste provinciale architect-ambtenaar. Lid
van talloze studiecommissies en jury’s en ook lesgever Sint-Lucas, St-Luc
en I.S. V. Horta. Gewezen voorzitter van de Orde van Architecten.

8

26

Vincent Dehon, Auderghem
Diplômé en 1983, titulaire associé du bureau Groupe Structures 3e génération, GS3 se partageant entre marchés publics et privés. Mandataire
très actif et dynamique au Conseil du Brabant.
Richard Delviesmaison, Florenville
Architecte diplômé en 1963, urbaniste en 1979. Fondateur et Président
de l’AAPL. Président du Conseil Provincial, poste essentiel au Conseil
National. Président National honoraire de l’Ordre.
Pierre Gyselinck, Kortrijk
Diploma van architect in 1966. Zelfstandig architect met een bijzonder
parcours binnen de werking van de beroepsvereniging NAV. Achtereenvolgens bestuurslid en voorzitter in West-Vlaanderen, nationaal voorzitter, secretaris-generaal, grondlegger professionalisering en uittredend
Eredeken.
Joseph Lefebure, Gent
Diploma van architect in 1978, postgraduaat monumenten- en
landschapszorg in 1985. Voortreffelijk ambtenaar en feitelijk Stadsbouwmeester van Gent en medegrondlegger van een kunst- en cultuurdynamiek in zijn stad. Gewezen docent en secretaris Orde OostVlaanderen.
Guy Maes, Gent
Diploma van architect in 1969. Zelfstandig architect en sterkhouder in
verschillende grote Gentse kantoren. Sinds 1978 onafgebroken engagement binnen NAV, voorzitter provinciaal en bestuurslid nationaal.
Gewezen raadslid en nationaal afgevaardigde Orde van Architecten.
Marie-Madeleine Mennens, Dilbeek
Diplômée architecte en 1975. Architecte et expert impliquée dans le
monde associatif au niveau national (présidente de la FAB en 2003) et international (UIA). Past-présidente de la commission de stage du Brabant.
Albane Nys, Tournai
Dynamique architecte diplômée en 1980, très impliquée dans la défense
de la profession : commission d’urbanisme de la RW, ARAHO, secrétaire
du Conseil du Hainaut, du CfgOA, secrétaire-adjointe du CNOA.
Pierre Sauveur, Liège
Diplômé ingénieur-architecte en 1971. Architecte praticien, actif dans
la recherche et dans les instances professionnelles au niveau national (Président de la FAB et du CNOA) et international (promoteur
d’EUROPAN, CAE, UIA).
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Jacky Tavernier, Veurne
Diploma van architect in 1967. Zelfstandig architect tot 2003 en doorlopend bijzonder talentrijk kunstschilder met opmerkelijke jaarlijkse tentoonstellingen sinds 1982. Zeer actieve mandaten waaronder provinciaal
voorzitter binnen NAV en ondervoorzitter en secretaris in de Orde.

LAURÉAT DU TRAVAIL
LAUREAAT VAN DE ARBEID

Fabrizio Tengattini, Liège
Diplômé en 2000, exerce son métier avec passion, rigueur et ténacité.
Son bureau est actif en marchés publics et il valorise son expérience en
formant des confrères au sein de l’Union Wallonne des Architectes.
Jacques Timmerman, Hove
Diploma van architect in 1983. Zelfstandig architect en zaakvoerderbestuurder van grote kantoren. Uiterst bekwaam en zeer ervaren
projectmanager en adviseur van talrijke professionele opdrachtgevers,
specialist in zorggebouwen. Medeoprichter en voorzitter van G30.
Marcus Van Bortel, Antwerpen
Diploma van architect urbanist in 1978. Zelfstandig architect, voorheen
jarenlang geassocieerd met Bob Van Reeth. Deskundige bij de rechtbanken en lid College en Belgische Kamer van deskundigen. Zeer
gewaardeerd voorzitter en secretaris van Orde Antwerpen en raadslid
Beroep.
Henri Van Mingeroet, Grimbergen
Diploma van architect in 1959. Zelfstandig architect met uitzonderlijke
50-jarige praktijk en jarenlange ervaring als verzekeringsexpert. Voormalig bestuurder bij AR-CO. Gewezen voorzitter van de Orde in Brabant
en nationaal secretaris. Houder bronzen en zilveren ereteken.
Bernard Vauterin, Nieuwpoort
Diploma van bouwkundig ir.-architect in 1970. Zaakvoerder van grotere
en multiprofessionele architectenpraktijk. Bijzondere carrière binnen de
Orde van Architecten als nationaal secretaris en voorzitter en nadien ook
provinciaal voorzitter en lid van Raad van Beroep.
Philémon Wachtelaer, Brussel
Diploma van architect in 1971. Medezaakvoerder van grootste Belgische
architectenbureau en bestuurder van diverse vennootschappen. Voorzitter van beroepsverenigingen FAB en AriB en bestuurslid G30 en ICASD.
Voormalig voorzitter van Orde Waals-Brabant en Brussel.
Dany Windmolders, Nieuwerkerken
Diploma van architect in 1982, stedenbouwkundige in 1999. Zelfstandig
architect en sinds 1986 docent architectuur en kantoormanagement aan
UHasselt. Voormalig secretaris en voorzitter Orde Limburg en past nationaal voorzitter NAV. Initiatiefnemer eerste architectencongres.
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Bruno Zanardini, Tubize
Architecte diplômé en 1972. Architecte très impliqué dans la défense
de la profession d’architecte en tant que profession libérale, au sein du
monde professionnel (SCAB, AABW, UPA-BUA, FAB, AriB, CAE).

Insigne d’argent - Zilveren ereteken

Label regard innovant - Innoverende kijk

Ann Hendricx, Destelbergen
Diploma van ir.-architect in 1990, doctoraat in 2000. Eerst werkzaam
als zelfstandig architect en nadien wetenschappelijk medewerker en
post-doc. aan KULeuven. Sinds 2002 diensthoofd projectbureau directie
gebouwen en facilitair beheer van UGent en bestuurslid AZ Sint-Lucas
Gent.
Arnold Janssens, Destelbergen
Diploma van ir.-architect in 1990, doctoraat in 1998. Academische
carrière aan de UGent na voorbereiding aan KULeuven. Hoogleraar
bouwfysica sinds 2012 en voorzitter vakgroep architectuur en stedenbouw sinds 2014 aan UGent. Lid expertgroep bouwfysica KVIV en postacademisch docent.
Gustaaf Roels, Leuven
Diploma van ir.-architect in 1990, doctoraat in 2000. Na periode in
beroep koos hij toch voor academische carrière als docent, sinds 2007
hoogleraar bouwfysica en constructie aan KULeuven. Veelvuldig lesgever voor post-academ. opleidingen en specialist KVIV, en kunstschilder.
Stephan Stouffs, Hoeilaart
Diploma van architect in 1985. Zelfstandig architect en zaakvoerder iD
Studio. Medeoprichter in 1991 en later voorzitter (2005-2009) van NAV
in Brabant en nog steeds bestuurslid. Specialist in ereloonanalyse en
kostinformatie van een architectenpraktijk. Voormalig lid werkgroep CIS
van de ACE.
Davy Stroobants, Lummen
Diploma van architect in 1998. Zelfstandig architect en specialist in
duurzaam bouwen. Lector aan de Thomas More hogeschool rond duurzaamheid, innovatie en renovatie en docent voor jaarlijkse bijscholing
leerkrachten bouwonderwijs. Publiekstrekker met eigen woning.
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Label passeur d’idée - Bruggenbouwer

Serge Colin, Uccle
Diplômé en 1995. Architecte et urbaniste, enseigne quelques temps,
donne des conférences, travaille autour de la compréhension du paysage pour toute intervention à toutes les échelles.

LAURÉAT DU TRAVAIL
LAUREAAT VAN DE ARBEID

Alexandre Samuel, Uccle
Diplomé en 2005, a enseigné et participé à de nombreux projets
d’importance. A fondé la SPRL « L’homme révolté », dédiée à la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel lié à la contestation.
Louis Schockert, Liège
Diplômé architecte en 1984. Formations à San Servolo (Venise) et à
l’Ecole Chaillot. Architecte spécialisé en patrimoine, lauréat du Prix de
l’urbanisme à Liège (2009) et du Prix Prince de Mérode (2014).
Mathurin Smoos, Namur
Architecte actif depuis 1995, sensible aux enjeux « cadre de vie » au sein
de nombreuses structures : l’Union des Villes et Communes, cabinet
ministériel, etc. Confortant l’architecte dans ces institutions.
Roger Styfhals, Grimbergen
Diploma van architect in 1972. Medezaakvoerder van brede architectenvennootschap met 25 werknemers en fraaie wedstrijdresultaten, vaak in
samenwerking met binnen- en buitenlandse ontwerpteams zoals project
BNP in Brussel met Baumschlager Eberle uit Oostenrijk.
Luc Vaes, Turnhout
Diploma van architect in 1986. Zelfstandig architect in kleine associatie
met opdrachten woningbouw en openbare projecten zoals scholenbouw. Gedurende jaren actief binnen Orde van Architecten op lokaal en
nationaal vlak met veel aandacht voor collegiaal contact.
Koenraad Van de vreken, Gent
Diploma van architect in 1984. Hoofddocent en departementshoofd
(2008-2013) ontwerpwetenschappen aan de UAntwerpen. Door Koning
benoemd lid Orde van Architecten en als opleidingsspecialist actief in
internationale organisaties zoals ACE, EAAE en ENHSA.
Henk Vanthuyne, Melle
Diploma van architect in 1990. Zelfstandig architect en sinds vele jaren
geëngageerd contactpersoon tussen de architecten en allerlei besturen.
Actief in de beroepsvereniging NAV met provinciale en nationale mandaten en sinds 2009 actief binnen de Orde van Architecten.
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Adolf Wieërs, Leuven
Diploma van architect in 1973. Zelfstandig architect en jarenlang docent
aan UHasselt. Voormalig voorzitter van Orde Architecten in Limburg.
Initiatiefnemer voor samenwerkingsakkoorden met Zuid-Afrikaanse
architectuurscholen via studenten- en docentenuitwisseling.

Label Engagement

Herman Bogaerts, Mechelen
Diploma van architect in 1976. Na start van carrière als docent aan de
afdeling interieurarchitectuur toch overgestapt naar een zelfstandigenpraktijk binnen een bureau. 17 jaar actief in de Orde op lokaal en nationaal vlak. Bestuursfuncties in architectenverenigingen AMO en BVA.
Sylvie Bruyninckx, Antwerpen
Diploma van architect in 1997. Zelfstandig architect met start loopbaan
in Nederland en U.K. en vervolgens manager en vennoot in zeer groot
Belgisch kantoor en momenteel zaakvoerder eigen kantoor. Sinds 2011
voorzitter en sterkhouder van BVA en bestuurslid UIA en ICASD.
Benoît Colin, Ham-sur-Heure-Nalinnes
Architecte depuis 1987, urbaniste depuis 1990, influencé par la lumière,
les volumétries, la matière. Approche l’architecture et se remet en question de manière différente, distanciée et forte.
Steven Daelman, Aalst
Diploma van architect in 1981. Ervaren architect en expert die de stap
heeft gezet om onze verzekeringswereld te versterken met expertise
vanuit het beroep zelf. Als uitvoerend bestuurder van AR-CO speelt hij
een cruciale rol in de ondersteuning bij het architectenrisico.
Annick Deboes, Zonhoven
Diploma van architect in 1986. Na een periode als medewerker bij
verschilende grotere kantoren, sinds 2002 zaakvoerder van haar eigen
bureau. Voorzitter van de provinciale Raad van de Orde van Architecten
van Limburg van 2009 tot heden en lid Vlaamse Raad Orde.
Walther Decleyn, Meise
Diploma van architect in 1984. Combineerde architectuur en meubelontwerp en maakte deel uit van verschillende vennootschappen. Uiteindelijk vestiging als zelfstandig architect met regelmatige expertenopdrachten. Sinds 2009 mandataris in de orde van Architecten.
Marnik Dehaen, Asse
Diploma van architect in 1993. Zelfstandig architect en zaakvoerder van
een kleine vennootschap. Vanaf 2009 zeer actief binnen de Orde met
mandaten van provinciaal ondervoorzitter, secretaris en vervolgens voorzitter van de Vlaamse Raad en plaatsvervangend voorzitter nationaal.
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Iwein De Saedeleer, Erpe-Mere
Diploma van architect in 1980. Verrichtte naast een hele reeks voornamelijk woningbouwprojecten heel veel private en gerechtelijke expertises en schattingsverslagen. Geëngageerd binnen het College van
Deskundigen (NCDAB) en gefocust op de opleiding van jonge collega’s.

LAURÉAT DU TRAVAIL
LAUREAAT VAN DE ARBEID

Olivier Dupuis, Habay
Architecte depuis 1986 au service de la profession par un engagement
associatif puis ordinal important. Actuellement président ff. du Conseil
Francophone et Germanophone de l’Ordre des Architectes.
Koen Gaudaen, Grimbergen
Diploma van architect in 1999. Zelfstandig architect en zaakvoerder van
groeiend bureau, perfectionist met heel veel oog voor architecturaal
detail. IJvert uitgebreid en openlijk voor opwaardering van het beroep.
Geëngageerd als secretaris binnen de Orde in Vlaams-Brabant.
Pieter Goffin, Kapellen
Diploma van architect in 1994. Stichtend vennoot van architectenpraktijk
met specialisatie in de bouw van assistentiewoningen en zorggebouwen.
Zeer actief in het lokale verenigingsleven, en binnen de raad van de
Orde van Antwerpen als ondervoorzitter en huidig secretaris.
Dirk Hendrickx, Kortenberg
Diploma van architect in 1987. Zelfstandig architect met een kleine
maar polyvalente praktijk en met een bijzonder engagement voor de
kwaliteitsverhoging van de dienstverlening binnen het beroep. Bewuste
voorbeeldfunctie als voorzitter Orde van Vlaams-Brabant en Brussel.
Marc Hendrickx, Leuven
Diploma van ir.-architect in 1978. Zelfstandig architect en stichtend lid
en penningmeester van vzw Stad en Architectuur. Vertegenwoordiger
van het beroep binnen de Gecoro en Procoro in Leuven en jarenlang
engagement binnen NAV als ondervoorzitter en secretaris.
Jeroen Janssens, Diest
Diploma van ir.-architect in 1999. Zelfstandig architect met zeer verdienstelijke inzet voor het beroep, inspirerend voor de jonge collega’s. Zeer
actief binnen de beroepsvereniging NAV, destijds als nationaal secretaris
en sinds jaren ook als voorzitter in Vlaams-Brabant.
Godelieve Joosten, Boom
Diploma van architect in 1983. Zelfstandig architect, actief binnen
grote architectenpraktijk. Zeer betrokken in de werking van de Orde in
Antwerpen en Vlaams ondervoorzitter. Tevens vertegenwoordiger in
ENACA met bijzondere aandacht voor de inschrijving van architecten.
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Peter Ketsman, As
Diploma van architect in 1984. Zelfstandig architect en zaakvoerder multidisciplinair ontwerpbureau. Engagement binnen de Orde in Limburg en
secretaris in de Vlaamse en nationale raad. Medebezieler van de hervorming van de stage en de kadering van voortgezette vorming.
Martine Labeye, Soumagne
Ingénieur civil architecte depuis 1983, mandataire active de l’Ordre au
Conseil de Liège. Se passionne pour la profession qu’elle défend au sein
de son Conseil puis actuellement comme Présidente du Conseil National.
Katty Lamens, Grimbergen
Diploma van architect in 1990. Zelfstandig architect en zaakvoerder
architectenvennootschap. Groot engagement als gewezen voorzitter architectenbouwers, secretaris en ondervoorzitter Orde in Vlaams-Brabant
en ondervoorzitter en woordvoerder NAV. Huidig voorzitter van NAV.
Christian Leleux, Ixelles
Diplômé architecte en 1971 et urbanisme en 1974. Architecte, urbaniste
(LLN) et expert, actif dans les instances professionnelles (secrétaire général de l’UPA-BUA, fondateur de l’AULNE, membre de la CRMS).
Franki Maes, Oostende
Diploma van architect in 1967. Zelfstandig architect en vennoot in bureau
met veel openbare opdrachten en deskundige bij de rechtbanken.
Medestichter van vzw Archipel en engagement binnen de Orde in WestVlaanderen als secretaris. Inzet voor vereniging andersvaliden.
Luc Sijmons, Sint-Niklaas
Diploma van architect in 1978. Zelfstandig architect en jarenlang lesgever in middelbaar en voortgezet onderwijs. Groot engagement binnen
beroepsvereniging NAV waarvan hij 14 jaar nationaal secretaris was, en
voorheen actief binnen de Orde in Oost-Vlaanderen en nationaal.
Fabrizio Trobbiani, Molenbeek-Saint-Jean
Diplômé en 1995, mandataire actif de l’Ordre au Conseil du Brabant.
Il prône une ARchitecture de Qualité, Environnementale et Humaine,
ARQEH, nom de son bureau. Justesse et respect sont ses priorités.
Pierre Tuypens, Kortrijk
Diploma van architect in 1971. Zelfstandig architect met brede praktijk.
Stelde jarenlang zijn beroepskennis ter beschikking van collega’s via
opleidings- en vormingsprogramma’s. Zeer actief binnen NAV als provinciaal en nationaal ondervoorzitter en in de West-Vlaamse Orde.
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Urbain Van De Voorde, Sint-Gillis-Waas
Diploma van architect in 1984. Zelfstandig architect en zaakvoerder in
architectenvennootschap. Zeer geëngageerd bestuurslid en destijds
voorzitter in beroepsvereniging NAV in regio Waasland en huidig eerste
ondervoorzitter binnen de nationale werking van de organisatie.

LAURÉAT DU TRAVAIL
LAUREAAT VAN DE ARBEID

Gilbert Van Hecke, Gent
Diploma van architect in 1967. Zelfstandig architect en zaakvoerder
vennootschap. Tevens jarenlang hoofddocent in hogeschool Sint-Lucas.
Door de Koning benoemd lid van de Orde in de nationale raad. Actief
binnen het NAV in Oost-Vlaanderen en gewezen nationaal voorzitter.
An Van Hees, Aarschot
Diploma van architect in 1985. Zelfstandig architect en zaakvoerend
vennoot in architectenbureau. Was zeer geëngageerd binnen de Orde,
waarvan zij de eerste vrouwelijke voorzitter werd in Vlaams-Brabant en
actief was binnen de stagewerking en in de Raad van Beroep.
Sara Van Rompaey, Merelbeke
Diploma van architect in 1986, monumentenzorg in 1988. Zelfstandig
architect gespecialiseerd in onroerend erfgoed. Engagement binnen
NAV, en destijds ondervoorzitter van de Orde in Oost-Vlaanderen en
verantwoordelijke internationale relaties. Lid bestuur van ACE.
Hubert Verhaeghe, Knokke-Heist
Diploma van architect in 1957. Zelfstandig architect met een zeer uitgebreid en gevarieerd palmares aan projecten en expert bij de rechtbank
die zich steeds heeft ingezet om zijn kennis met collega’s te delen.
Gewezen voorzitter van KBKW en actief in de Orde in West-Vlaanderen.
Piet Vierin, Brugge
Diploma van architect in 1958. Zelfstandig architect afkomstig uit een
traditierijke architectenfamilie met een bijzondere liefde voor restauratieprojecten, waarbij het doorgeven van kennis essentieel was. Gewezen
voorzitter van de Orde in West-Vlaanderen en van vereniging KBKW.
Bernard Voglet, Profondeville
Architecte depuis 1988, mandataire actif de l’Ordre au Conseil de Namur de 2001 à 2011. Titulaire d’un grand bureau, il se passionne pour la
construction durable et prône la confraternité.
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Insigne de bronze – Bronzen ereteken

Label regard innovant - Innoverende kijk

Jonathan Dewandre, Nivelles
Diplomé architecte en 2007, spécialisé en « Construction durable basse
énergie et passive ». Sa contribution technique et conceptuelle, remarquée
lors de la rénovation de l’immeuble « The Louise Center » primé en 2014.
Quentin Lamarche, Tournai
Diplomé en 2009, ouvert et communicatif, attentif à sa mission pour sa
maison, à Fabienne et à lui, sous le regard bienveillant de l’Eglise SaintJacques à Tournai.
Thibaut Perpete, Namur
Diplômé en 2009, proactif et allant de l’avant, positif et disponible. Attentif à offrir un projet unique et personnel répondant aux attentes de
ses clients tout en restant créatif et innovant.

Label passeur d’idée - Bruggenbouwer

Luc De Hovre, Wemmel
Diploma van architect in 1984. Vennoot en gedelegeerd bestuurder in
groter architectenvennootschap met 25 medewerkers. Leidinggevend
sinds 1995, onafgebroken stagemeester en verantwoordelijke voor praktische organisatie binnen kantoor, leiding BNP-project in Brussel.
Béatrice Parré, Auderghem
Diplômée architecte en 1993, licenciée en urbanisme en 1995. Architecte
et urbaniste (attachée des ministres Hasquin et André sur les projets de
règlements d’urbanisme), expert en performance énergétique.

Label Engagement

Paul De Boelpaep, Meise
Diploma van architect in 1988. Zelfstandig architect met een zeer verdienstelijke privépraktijk. Geëngageerd in de beroepsvereniging NAV in
Vlaams-Brabant en sinds enkele jaren ook in de Orde in Brabant en in de
Raad van Beroep. Collegiaal medeorganisator van architectuurreizen.
Jan Debuyck, Gullegem
Diploma van architect in 1988. Zelfstandig architect en zaakvoerder
vennootschap. Zeer actief binnen de beroepsvereniging KBKW, waarvan
jaren als penningmeester. Gewezen ondervoorzitter Orde in West-Vlaanderen en geëngageerd bij organisatie van ‘Mijn huis Mijn architect’.
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Jan Herman, Kapellen
Diploma van interieurarchitect in 1980, architect in 2000. Zelfstandig architect en geassocieerd met echtgenote in vennootschap met voornamelijk
renovatieprojecten. Actief in de Antwerpse Orde met bijzondere aandacht
voor stageopvolging. Tevens cultureel en politiek engagement.

LAURÉAT DU TRAVAIL
LAUREAAT VAN DE ARBEID

Dirk Mattheeuws, Aalter
Diploma van architect in 1995. Vastgoedbemiddelaar in 2012. Zelfstandig architect en medezaakvoerder in multiprofessioneel kantoor. Gedreven kracht binnen Orde in Oost-Vlaanderen waar hij voorzitter was
en nationaal afgevaardigde, en woordvoerder binnen Vlaamse Raad.
Sébastien Moulin, Mons
Architecte depuis 2008. Attiré à la fois par le génie des ingénieurs et la
créativité dans l’architecture. Il a une vision globale intégrant également
la sécurité sur le chantier et l’aspect énergétique de chaque projet.
Nele Sambre, Tienen
Diploma van architect in 1998. Zelfstandig architect en stapsgewijze
medezaakvoerder in een venootschap. Zeer actief binnen de werking
van NAV en via sterk engagement voor het ‘peterschapsproject’ dat
ondersteuning starters beoogt, opgenomen in het dagelijks bestuur.
Ils ont déjà obtenu le titre de
Lauréat du Travail, le Comité Organisateur leur décerne un label.

Ze hebben al de titel van Laureaat van de Arbeid, het Organiserend Comité verleent hen een
Label.

Georges Libert, Tenneville - Label Regard Innovant
Indépendant de longue date, ayant eu une pratique régulière, variée,
constante dans sa province. A fait part d’une grande rigueur et expertise
dans l’exercice de sa profession.
Leo Ravestijn, Beersel - Label Engagement
Diploma van architect in 1962. Zelfstandig architect en zaakvoerder
architectenvennootschap met specialisatie in de zorgsector en heel wat
zeer verdienstelijke ziekenhuisrealisaties. Voortreffelijke stagemeester en
begeleider voor jonge architecten. Specialist van het detail.

In memoriam

Le Comité Organisateur décerne
le label Passeur d’Idées à :

Het Organiserend Comité verleent het Label Bruggenbouwer
aan :

Hendrik Vermoortel ( ), Diksmuide
Diploma van architect in 1974. Stichter-zaakvoerder van grootste Belgische multidisciplinaire architectenbureau met 4 vestigingen en 120 medewerkers. Vergaarde fantastisch palmares en talloze prijzen. Het Baiyun
International Convention Centre in China spreekt tot de verbeelding.
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Insigne d’or, au titre de Promoteur
Gouden ereteken, ten titel van promotor
Yves Castiaux, Quaregnon - Label Engagement
Diplômé architecte en 1960 et urbanisme en 1965. Enseignant réputé
et membre actif des instances professionnelles (Président de l’UPA,
membre du CNOA). Initiateur des Insignes d’honneur du Travail pour les
Architectes et Ingénieurs-Architectes.

DOYEN D’HONNEUR DU TRAVAIL
EREDEKEN VAN DE ARBEID
Jos Leyssens, Lennik
Ingenieur-Architect in 1990 en Master in Bouwmanagement in 1995. Oudvoorzitter van de Nationale Raad van de Orde van Architecten (2005-2008)
en van de provinciale Raad (2009-2014). Stichter-voorzitter van NAV Brabant
en nationaal voorzitter NAV en onafgebroken lid raad van bestuur. Gewezen
vice-president van de Europese architectenorganisatie ACE. Naast de
leiding van een middelgrote architectenpraktijk met 35 medewerkers, zet
hij zich onafgebroken in voor de behartiging van de belangen van de sector.
In 2006 lag hij mee aan de basis van de totstandkoming van de belangrijke
wet Laruelle die architecten toelaat om hun ricico in te bedden in een vennootschap. Van 2002 tot 2006 zetelde hij in FVIB en UNIZO en sinds 2004
heeft hij zitting in de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO. Hij is nog
steeds actief binnen ACE en ENACA waar hij ijvert voor degelijke controle
van de toegang tot het beroep. Hij is een bruggenbouwer die gekend is
voor zijn verzoenende kwaliteiten en is een enthousiaste motivator voor alle
collega’s. Een gepassioneerd en bekwaam vaandeldrager!

DOYEN D’HONNEUR ÉMÉRITE DU TRAVAIL
EMERITUS-EREDEKEN VAN DE ARBEID
Pierre-Paul Gyselinck, Kortrijk
Als architect gediplomeerd in 1966 en behaalde nadien nog certificaten
in stedenbouw, restauratietechnieken en interieurarchitectuur. Was voornamelijk actief in woning- en appartementsbouw, verbouwings- en restauratiewerken en winkelinrichtingen, industriebouw en expertises. Hoewel
hij sinds enkele jaren met pensioen is, blijft hij zich toch onafgebroken
inzetten voor het beroep en vooral voor de beroepsbeoefenaars. Hij blijft
hun toeverlaat. Hij is ere-voorzitter en ere-secretaris-generaal van NAV en
nog steeds adviseur. Hij stond aan de wieg van de professionalisering en
groei van NAV en was een groot pleitbezorger van overleg met de andere
beroepsorganisaties, met de vrije beroepen en met de ondernemersverenigingen. Hij geniet nog steeds het grootste respect van de grote groep
collega’s, zowel Nederlandstaligen als Franstaligen, van de bouwwereld en
van de politiek. Zijn voorbeeldfunctie stopt niet bij zijn emeritaat!
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