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      emeentehuis en sociaal huis: een evenwicht (?)G
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1 - architecten de vylder-vinck-taillieu – kopie/transcriptie van bestaande villa (academie lokeren)
→ letterlijk evenwicht door overname/interpretatie van bestaande volume en architectuur
(hier mogelijk – en interessant – omwille van evenwichtige verhoudingen tussen bestaande nieuwe 
oppervlaktes en volumes)

2 - ampe.trybou architecten – renovatie en uitbreiding nieuw administratief centrum gemeente Gavere
→ insnijding in nieuw volume (ruim dubbele van bestaand volume) ifv centraal plein 
(door insnijdingen in nieuw volume ontstaat een relatief kleinschalige verschijningsvorm op maat van het 
bestaande gemeentehuis – de uitbreiding wordt zodanig voorzien dat het bestaande gemeentehuis in 
zijn waardigheid gerespecteerd – en versterkt - wordt)

3 - ampe.trybou architecten – woning + kantoor Oudenburg
→ In een omgeving met een zekere grootschaligheid (kanaal Plassendale-Nieuwpoort, Zandvoordebrug, 
Salons Provoost) werd geopteerd om een zeer smal volume (netto 4m80) te realiseren over de volledige 
breedte van het perceel zodat een element ontstaat dat in dialoog kan gaan met z’n omgeving.  
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      emeentehuis en sociaal huis: 1 huis …(?)G
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1 - ampe.trybou architecten – renovatie en uitbreiding nieuw administratief centrum gemeente Gavere; reflectie van 
bestaande gebouw in nieuwbouw – reflectie van omgeving in nieuwbouw

2 - sanaa architecten – Louvre Lens
abstracte en vage reflectie van omgeving in nieuwe gevel

3 - ampe.trybou architecten - woning avdk; verschillende metselwerkvlakken
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