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STRAMIEN

20 JAAR AAN
DE FRONTLIJN
De Jo Crepain carrièreprijs 2019 gaat naar Stramien cvba, dat dit jaar zijn twintigste verjaardag viert.
Als multidisciplinair bureau bundelde Stramien van bij de start intern de expertises architectuur,
stadsontwikkeling, ruimtelijke planning en openbare ruimte. Daarnaast haalt het via samenwerking
met diverse partners de nodige extra kennis in huis voor zijn dikwijls grensverleggende projecten.
Portret van een wegbereider die zijn pioniersrol resoluut blijft doortrekken en volop in een coöperatieve herbronning zit.
De cvba Stramien werd in 1999 opgericht door architect-stedenbouwkundige en docent Jef Vanreusel, architect/ruimtelijk planner Peter Vermeulen en architect Peter Leroy (ARCHI-3), architecten Paul Van de Poel en Bart
Verheyen (Buro voor Architectuur Paul Van de Poel & Partners), landschapsarchitect Joris Van Gool (Lijn in Landschap) en socioloog-planoloog Wim Kennis. De partners kenden elkaar al langer vanuit een gedeelde interesse
en/of een informele samenwerking op het vlak van ruimtelijke planning, stedenbouw en architectuur. Toen ze
kort na elkaar de wedstrijden wonnen voor de Antwerpse stadsbibliotheek Permeke, het ECOhuis en het NoA
bedrijvencentrum, waarvoor ze gezamenlijk hadden ingeschreven, besloten ze de handen ook formeel in elkaar
te slaan in de vorm van een coöperatieve. Met de naam ‘Stramien’ wilden ze de bredere scope van het bureau
onderlijnen, waarin architectuur, planning en stadsontwikkeling hand in hand gingen. Die visie bepaalt vandaag
nog altijd de marsrichting en geeft Stramien een heel eigen identiteit.
WATT?
De verschillende facetten van die identiteit komen duidelijk uit de verf in de publicatie ‘Ruimte ontgaat
Door Staf Bellens
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Op de foto in wijzerzin Tine Durnez, Xavier Avontroodt, Evert De Baere en Bart Verheyen.
© Evi Polak

niemand’, die het bureau onder de bezieling van Peter Vermeulen na ruim tien jaar werking samenstelde. Het
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rasterwerk van de uitgave wordt gevormd door discussies tussen een uiterst gediversifieerde groep van gesprekspartners over de thema’s die

Xavier Avontroodt: “Daarnaast hebben we vrij strikte afspraken

Stramien aanbelangen. Die laatste behoeven geen verder commentaar: het belang van ruimtelijke planning, de rol van de publieke ruimte, de

neergeschreven over de evolutie van het bureau in afwachting

kracht van een landschap, strategieën voor stedelijke interventies, duurzaam bouwen, nieuwe woonvormen. Lang voor cohousing hot werd,

van de definitieve overname van de aandelen. Als er vier jaar

boog Stramien er zich al over. Met een zelf ontwikkelde ruimtelijke duurzaamheidsmeter screent het bureau projecten op hun ruimtelijke

niet zou worden geïnvesteerd en als niet iedereen met de volle

geloofwaardigheid. De aandacht voor stielplezier, een efficiënt proces en een kwaliteitsvol resultaat maakte van Stramien een pionier in de

inzet zou blijven werken, riskeerden we immers een lege doos

bouwteamwerking.

te kopen. Vandaar dat we clausules hebben ingevoegd over on-

De expertisestroom binnen het bureau werd in goede banen geleid door een toewijzing van specialisaties en doeltreffende momenten van

der andere de digitalisering en introductie van BIM, de inspraak

kennisuitwisseling. Op initiatief van de medewerkers is dat intussen aangevuld met een ‘Strawiki’, waar iedereen links en weetjes kan posten

van de toekomstige vennoten in de geplande verhuizing die

over onderwerpen zoals de digitale bouwaanvraag, werken met AutoCAD, normen, opleidingen en dergelijke meer. Het geloof in cocreatie en

op dat ogenblik nog geen concrete contouren had aangeno-

kruisbestuiving leidde tot de instroom van medewerkers met een heel verscheiden profiel en zelfs tot een verhuizing naar hun huidige werk-

men, en het engagement van de twee oudere vennoten om de

stek in de WATT-toren, een acroniem voor het veelzeggende working apart, thinking together dat de diverse creatieve gebruikers nastreven en

volgende generatie voluit in hun netwerk te introduceren.”

tegelijkertijd een knipoog naar de vroegere eigenaar EBES (Engie/Electrabel). De keuze voor de locatie en het hergebruik van modernistisch
erfgoed - de kantoortoren is een ontwerp van Léon Stynen uit 1958 - sluit ook perfect aan bij de waarde die Stramien hecht aan bouwkundig

Op naar een volwaardige coöperatieve

erfgoed. Het activisme en engagement van het eerste uur kenden als culminatiepunt het burgerinitiatief Ringland, waarvan Peter Vermeulen
de geestelijke vader en organisator is.

Intussen werd ook werk gemaakt van een bredere instap om
tot een echte coöperatieve te komen, conform de droom van

Professioneel en future proof

Peter Vermeulen en Peter Leroy. Met succes, want maar liefst
17 van de 35 medewerkers gaven te kennen dat zij partner
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De gestage groei van het bureau vroeg op zeker ogenblik om een meer professioneel uitgetekende structuur. Toen iemand met ervaring in

wilden worden, wat op 20 mei jongstleden werd bezegeld

kwaliteitscontrole bij een multinational spontaan kwam solliciteren, ontving Peter Leroy die dan ook met open armen en zette hij haar aan het

met een inschrijving in het coöperantenregister. Tine Durnez:

werk om de her en der verspreide kwaliteitsafspraken te bundelen tot een handzaam naslagwerk dat ter inzage is op het intranet.

“Ook hier stak het toeval een handje toe. Terwijl we ons over die

Ook de taakverdeling en de continuïteit van de werking stonden al vroeg op de agenda. In 2010 kregen enkele medewerkers de vraag

denkoefening bogen, viel Christophe Lambrechts hier binnen.

voorgelegd of zij als stafmedewerker mee de planning en coaching in goede banen wilden leiden. Die oefening mondde begin 2015 uit in de

Die voormalige CEO van de Scouts en Gidsen Vlaanderen was

ondertekening van een intentieverklaring, waarin de instappers Xavier Avontroodt, Tine Durnez en Evert De Baere, zich ertoe verbonden om

gecharmeerd door onze projecten en ons engagement, en wou

in de loop van 2019 samen met vennoot Bart Verheyen officieel de fakkel over te nemen van de twee andere vennoten Peter Leroy en Peter

polsen of hij daaraan een bijdrage kon leveren. De begeleiding

Vermeulen die dan 65 zouden worden.

en sturing van die bredere instap was hem op het lijf geschre-

Die stap werd voorafgegaan door een intens traject en ging gepaard met een heleboel afspraken. Vooraf werd onder meer, in samenspraak

ven.”

met de eigen boekhouder en een externe bedrijfsrevisor, vastgelegd hoe de waarde van de aandelen zou worden bepaald. Tine Durnez: “Geen

De intentie is nu dat er jaarlijks een opportuniteit komt voor

eenvoudige opgave, want er circuleren daarvoor uiteenlopende methodes. Na het nodige denkwerk belandden we bij volgende eenvoudige

kandidaat-coöperanten om in de structuur van de cvba te stap-

formule: hoeveel bedraagt het saldo als we morgen alle activiteiten zouden stopzetten, alle werk factureren en alle kosten betalen? Dat jaar-

pen. Tine Durnez: “De vereiste is dat je vier jaar aan de slag moet

lijks op basis van de boekhouding gemakkelijk opnieuw te berekenen saldo vormt de waarde van de aandelen. Voor de goodwill hebben we

zijn, waarvan twee jaar bij Stramien. Verdere criteria hebben we

een gepaste oplossing gezocht en de aankoop van het werkplatform in WATT hebben we bewust buiten de cvba gehouden, opdat de waarde

bewust niet geformuleerd, wat ons verplicht om extra zorgvul-

van de aandelen niet onrealistisch hoog zou oplopen.”

dig om te springen met de selectie en evaluatie van nieuwe

Peter Vermeulen
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medewerkers die Stramien vervoegen en daar best

den genomen, zijn alle coöperanten aanwezig. Tijdens de eerste vier jaar na de overname fungeren Bart Verheyen en de drie instappers van

trots op mogen zijn.”

het eerste uur als raad van bestuur, waarin onder andere de strategie wordt uitgezet. Indien zinvol wordt daarbij in de mate van het mogelijke

Xavier Avontroodt: “De mogelijkheid die we de

altijd informeel teruggekoppeld naar de andere coöperanten. Onder deze vier zijn voor dezelfde periode ook de belangrijkste bestuurstaken

andere medewerkers boden om het coöperan-

verdeeld. Xavier staat in voor financiën, logistiek en planning; Tine neemt het personeelsbeleid op zich; Evert is verantwoordelijk voor de

tenteam te versterken, lag ook aan de basis van

coaching van de cel landschap; Bart voor de coaching van de cel architectuur. Het dagelijks bestuur, zeg maar de concrete gang van zaken

een herformulering van onze missie en visie. Onze

dirigeren, is in handen van Xavier en Tine.

medewerkers wilden immers weten waar Stramien

Voor een gezonde blik van buitenaf zorgt een externe adviesraad waarin twee mensen uit compleet andere sectoren van het bedrijfsleven

naartoe wou voor ze de stap naar een verregaander

zetelen. Elk trimester zitten zij samen met de raad van bestuur om zaken te bespreken en voor te bereiden. “Omdat zij alles met een compleet

participatie zetten. Ook voor die oefening konden

andere bril bekijken, vormen zij de perfecte sparringpartner om onszelf in vraag te stellen en tijdig mogelijke blinde vlekken te ontwaren.”

we rekenen op de begeleiding van Christophe. Na
een eerste algemene bijeenkomst waar we een

De ambities

round-up maakten van de verschillende visies en
input, hebben verschillende thematische werkgroe-

Welke ambities koestert Stramien voor de komende jaren? Tine Durnez: “Stramien streeft al 20 jaar naar projecten met een maatschappelijke

pen - stedenbouw, architectuur, landschap - dat

meerwaarde, maar helaas hangt dat niet alleen van ons af en kunnen we dat dus niet altijd waarmaken. Omdat er brood op de plank moet

apart en in onderling overleg verder uitgewerkt.

komen, zoeken we een evenwicht tussen eerder commerciële projecten en projecten met maatschappelijke meerwaarde. De droom is wel

Heel wat mensen hebben daar met volle goesting

dat die laatste steeds meer aan belang zullen winnen in ons opdrachtenpakket. Momenteel verrichten we bijvoorbeeld studiewerk over ont-

veel vrije tijd in geïnvesteerd. Hun voorstellen zijn

harding en over klimaatrobuuste daken in de stad, opdrachten waarin we onze multidisciplinaire meerwaarde doordat we naast architectuur

opnieuw samen gelegd tijdens een algemene

ook aandacht besteden aan landschap en stedenbouw, 100% kunnen uitspelen. We leveren ook zelf altijd al veel inspanningen om de markt in

bijeenkomst en worden momenteel redactioneel

die richting te doen evolueren.”

afgerond.”

Xavier Avontroodt: “We maken waar mogelijk tevens ruimte voor participatieve projecten, opdrachten die de klassieke taak van de architect

De bedoeling is allerminst om een Stramien 2.0 te

alleen maar moeilijker maken. Door de aanwezigheid van een rijk geschakeerde expertise in ons team kunnen we dat invullen. We zien onszelf

lanceren. Xavier Avontroodt: “Van al onze medewer-

immers veel ruimer dan ontwerpers. Naast de leiding van projecten staan we ook in voor de begeleiding. We tonen opdrachtgevers hoe het

kers, zijn 4 op 10 hier al meer dan tien jaar aan de

anders zou kunnen. In onze nieuwe missie en visie hebben we dat als volgt verwoord: we ontwerpen en leiden, maar tegelijkertijd begeleiden,

slag. Dat maakt dat ons DNA bij iedereen goed is

inspireren en innoveren wij. Net omdat we daar sterk in zijn, worden we er ook dikwijls voor gevraagd.”

ingebakken, en we niet zomaar even alles onderste-

Heeft het concept groei nog een plaats binnen die visie? Tine Durnez: “Dat thema is inderdaad al op tafel gekomen in de raad van bestuur.

boven zullen gooien.”

De slotsom was dat, zolang we met onze huidige medewerkers onze projecten de gewenste leiding en begeleiding kunnen geven, we niet

Tine Durnez: “Pas van op de schouders van reuzen

prioritair mikken op groei. In een groep van 35 kent iedereen elkaar, wat met een team van 60 mensen niet langer het geval zou zijn. Een van

kan je verder kijken.”

de medewerkers zorgt ’s middags voor een slaatje of een warme hap, zodat we altijd samen eten. Ook daar zitten we aan een pragmatische
grens, zeker doordat er hier tijdens de blokperiodes een tiental studenten komen studeren die dan gezellig mee aan tafel aanschuiven.”

Externe adviesraad
www.stramien.be
De huidige werkstructuur is gebaseerd op duidelijkheid en transparantie. Op de jaarlijkse algemene
vergadering waar alle belangrijke beslissingen wor-
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BIOGRAFIEËN

STRAMIEN
Evert De Baere
Peter Vermeulen

°1967 Wilrijk

°1954, Antwerpen

1989-1992 Landschapsarchitectuur, Vilvoorde

1972-1977 Ingenieur-architect (KU Leuven)

1993-1996 Stedenbouw Henry van de Velde Instituut Antwerpen

1977-1979 Monumentenzorg en stadsvernieuwing (Europacollege Brugge)

1193-1994 Medewerker Rob Wagemakers Landschapsarchitectuur, Tilburg

1979-1981 Stage bij Guido Derks

1995 Landschapsarchitect Stad Lier

1982-1990 Verantwoordelijke stadsvernieuwingproject Antwerpen - Vlaams Woningfonds

1996 Zelfstandig Landschapsarchitect en medewerker Lijn in Landschap, Bevel

1991-2001 Vennoot ARCHI-3

2001 Medewerker Stramien cvba

1999 Medeoprichter Stramien cvba

2018-2019 Gastdocent Hogeschool landschapsarchitectuur Jette

Geestelijke vader en coördinator van Ringland

2019 Coöperant Stramien cvba

Erevoorzitter en lid dagelijks bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning VRP vzw.
Xavier Avontroodt
Peter Leroy

°1972, Jakarta, Indonesië

°1954, Antwerpen

1990-1995 Ingenieur-architect (KU Leuven)

1972-1977 Ingenieur-architect (KU Leuven)

1996-1997 Stage bij BURO 2 en bij Ken Yokogawa architects (Tokio)

1977-1979 Stage bij Walter Toubhans

1998-2000 Medewerker bij Stefaan Van Steen

1979-1989 Zelfstandig architect

2000-2001 Medewerker bij ARCHI-3

1989-2001 Medeoprichter ARCHI-3

2001 Medewerker Stramien cvba

1999 Medeoprichter Stramien cvba

2019 Coöperant Stramien cvba

Actief in het bestuur en in thematische werkgroepen van Netwerk Architecten Vlaanderen
Bart Verheyen
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Tine Durnez

°1965, Merksem-Antwerpen

°1980, Antwerpen

1984-1988 Architect ( Henry Van de Velde Instituut Antwerpen)

1988-2003 Ingenieur-architect (KU Leuven)

1989 Architect-assistent Luigi Snozzi - Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne

2003-2004 AR-BR architecten

1989-1995 Medewerker Paul Van de Poel

2004-2005 HASA architecten

1995-2001 Partner Buro voor Architectuur Paul Van de Poel & Partners

2005 Medewerker Stramien cvba

2001 Partner Stramien cvba

2019 Coöperant Stramien cvba

Jo Crepain Prijzen editie 2019

Carrièreprijs

OEUVRE

Permeke Antwerpen (1998-2005): laureaat architectuurwedstrijd van de
stad Antwerpen voor de herbestemming en verbouwing van een voormalige
garage midden in een probleembuurt vlakbij het centraal station, i.s.m. IRS
studiebureau.
SPTM Park Spoornoord Antwerpen (2006-2007): restauratie van een voormalige herstelplaats voor locomotieven (SPTM staat voor stel/plaats tractie/
machines) tot een polyvalente ruimte.
Mère-Jeanne Antwerpen (2006-2008): verbouwing van een schoolcomplex tot woonproject met 37 wooneenheden in opdracht van Vooruitzicht nv.
Rijnpoortvest Antwerpen (in uitvoering): herbestemming van een kantoorgebouw tot een hedendaags woonproject met 110 wooneenheden, een
kantoor en drie winkels in opdracht van Fides Invest.
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OEUVRE

KDG Campus Zuid Antwerpen (2012-2016): laureaat ontwerpwedstrijd
van de Karel de Grote hogeschool voor de nieuwbouw en gedeeltelijke
verbouwing Campus Zuid, in TV met Rau en i.s.m. Cenergiecvba en Arcade nv.
Parkwijk Groeningen Kontich (2013-2015 masterplan, in realisatie): masterplan, beeldkwaliteitsplan, verkavelingsplan en ontwerp publiek domein in
opdracht van Extensa nv, i.s.m. ARA bvba, Tractebel Engineering nv, VITO nv,
Vectris bvba, Jouret studiebureau bvba, Cenergie bvba, Crepain Binst Architecture nv en Philip Mortelmans architecten bvba.
Groen Zuid Hoboken (2011-2012 masterplan, realisatie in fases): masterplan, ontwerp en realisatie van een nieuwe woonwijk in opdracht van Berkenrode nv en Cores Development nv, i.s.m. Crepain Binst Architecture en ARA.
Ringland (2012-heden): breed gedragen project voor de volledige overkapping van de Antwerpse Ring in opdracht van Stramien cvba en vzw het Ringgenootschap, i.s.m. Vectris, Idea Consult, OMGEVING, VITO, Traject, UHasselt,
UGent, KULeuven, UAntwerpen. Schets: OMGEVING.

12

Jo Crepain Prijzen editie 2019

Carrièreprijs

OEUVRE

Huis van de Vrije Tijd Willebroek (2017): masterplan voor de optimalisatie van de dienstverlening van de vrijetijdsdiensten in opdracht van de
gemeente Willebroek. Na de fase masterplan en studie voor het huis voor
vrijetijdsdiensten, bleek dat de realisatie van de sportpool voor Willebroek de
aangewezen eerste stap in het masterplan was.
Herbestemming Zwartzusterklooster (2020-2022): cohousingproject
in het historische zwartzusterklooster in opdracht van de cohousinggroep
Zwartzusters, met 15 wooneenheden en een gemeenschappelijke ruimte.
Cohousing Boldershof Stene (2017-2020): ontwerp en realisatie van een
cohousingproject met 19 wooneenheden en een gemeenschapshuis in een
gemeenschappelijke tuin, in opdracht van Cohousing Boldershof burgerlijke
maatschappij en i.s.m. LMS Vermeersch bvba.
Falcon woonproject (2017): renovatie van een historisch stadspand tot
een hedendaags woonproject met drie stadslofts, een gemeenschappelijke
ruimte en een winkelruimte, in opdracht van de woongroep FLCN31.
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OEUVRE

Grote Markt Turnhout (2006-2012): laureaat van een ontwerpwedstrijd van
de stad Turnhout voor het ontwerp en de heraanleg van de Grote Markt (1,7
ha), in TV met Landlab en ARA en i.s.m. Studio Antico en Ney & Partners.
Nieuw Waterpark Ieper (2018-2019): integratie van een voormalig openluchtzwembad - beschermd erfgoed - met twee grachten tot een Nieuw
Waterpark aan de Vesten, en herstel van de oorspronkelijke zwembadarchitectuur, in opdracht van de stad Ieper en VMM.
IMEA-site Antwerpen: inzending voor een ontwerpwedstrijd van GO! - onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Steinerschool Antwerpen & Vlinderwijs
(mei 2018, nog niet beslist) voor de huisvesting van twee scholen in een tot
kantoor omgebouwd voormalig klooster op de IMEA-site. Ontwerpteam: Stramien cvba, Boydens nv, IRS studiebureau, Xenadvies, Bureau Defonseca bvba.
Kendall Antwerpen (ontwerp 2009-2010, realisatie 2014): renovatie van
een pakhuis tot kantoren voor opdrachtgever SD Worx, i.s.m. Cenergie cvba in
bouwteam met Vanhout nv.
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OEUVRE

Proefprojecten klimaatbestendige daken (2018): vier proefprojecten voor
klimaatbestendige daken, gerealiseerd in opdracht van Stadslab 2050 (stad
Antwerpen) i.s.m. het team Stadsbouwmeester.
De Luchtballon Kalmthout (2010-2014): laureaat van een ontwerpwedstrijd van GO! - gemeenschapsonderwijs voor het ontwerp en de realisatie
van een nieuwbouw basisschool, i.s.m. Stabicom.
Skyhall Zaventem (2015-2018): renovatie van de gebouwschil van de voormalige transithall in opdracht van Brussels Airport Company.
Een groepsfoto van het kantoor anno 2019.
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