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Expertise architectuur 

Stijn Cockx is als Master Ingenieursweten-
schappen - Architectuur afgestudeerd aan de 
KULeuven. In 2005 heeft hij LOW Architecten 
opgericht, een architectuur en ontwerpbureau  in 
Antwerpen. Hij heeft een ruime ervaring in zowel 
publieke als private projecten. Hij heeft ervaring 
als lesgever en als thesisbegeleider. Stijn is expert 
architectuur.

Peter Kint is als architect afgestudeerd aan 
Sint-Lucas Brussel. Hij heeft in 1990 het architec-
tenbureau Peter Kint Architecten opgericht dat 
sinds 2013 is samengegaan met enkele collega’s 
onder de naam KPW Architecten cvba. Peter 
heeft ervaring opgedaan als docent, praktijkasis-
tent en GECORO-lid. Peter is expert architectuur 
met een specialisatie op vlak van duurzaamheid.

Regis Verplaetse is als burgerlijk ingenieur 
architect afgestudeerd aan de UGent. Hij heeft 
gewerkt bij Stéphane Beel Architecten en is sinds 
2001 mede-zaakvoerder van UR architects. Hij 
heeft een brede expertise en kennis opgebouwd 
in architectuur, landschap, stedenbouw erfgoed 
en duurzaamheid. Regis is expert architectuur 

met een specialisatie op vlak van duurzaamheid.
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Anke Vos is als architect afgestudeerd aan de 
Sint-Lucas Brussel en als stedenbouwkundige 
aan Sint Lukas Brussel. Ze heeft ruime ervaring 
opgedaan bij Stramien en bij Team Vlaams Bouw-
meester. Sinds 2012 is ze aan de slag bij de stad 
Leuven en heeft daar zowel als omgevingsamb-
tenaar en als ruimtelijk planner gewerkt. Anke is 
expert architectuur en stedenbouw.

Bart Verheyen heeft architectuur gestudeerd 
aan het Henri Van de Velde instituut te Ant-
werpen. Na te hebben gewerkt als architect is 
hij sinds 1999 vennoot van Stramien cvba te 
Antwerpen en heeft hij een ruime expertise en 
ervaring opgebouwd. Hij heeft ook ervaring met 
kwaliteitskamers. Bart is expert architectuur en 
stedenbouw.

Bruno Van Langenhove is als ingenieur-archi-
tect afgestudeerd aan de KULeuven en heeft 
een Master Stedenbouw & Ruimtelijke Planning 
behaald aan de KULeuven / UGent. Bruno heeft 
een ruime praktijkervaring. Sinds 2000 werkt hij 
als eenmansbureau rond projecten samen met 
andere bureaus waaronder WIT architecten & 
dmvA. Hij was deeltijds docent aan St. Lucas en 
is GECORO-lid te Mechelen. Bruno is expert archi-
tectuur en stedenbouw

Expertise architectuur en stedenbouw
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Charlotte Kokken is als architect afgestu-
deerd aan het Henry Van de Velde instituut en 
als stedenbouwkundige aan de Academie voor 
Bouwkunsten in Amsterdam. Zijn heeft een ruime 
ervaring opgedaan in Amsterdam en Londen en 
is sinds 2015 projectmanager voor de Maatschap-
pij voor Stedelijke Inrichting Brussel. Charlotte is 
expert architectuur en stedenbouw.  

Hardwin De Wever is als architect afgestudeerd 
aan de UGent en heeft nadien nog Architec-
tuurwetenschappen aan de KULeuven en Ste-
denbouw aan de Henry Van de Velde instituut 
gevolgd. Hij heeft een zeer ruime expertise en 
ervaring opgebouwd in de publieke sector en is 
sinds 2008 werkzaam bij AG VESPA, momenteel 
als directeur stadsprojecten. Hij is expert architec-
tuur en stedenbouw.

Tom Lagast heeft architectuur gestudeerd aan 
Sint-Lucas Gent en stedenbouw aan Sint-Lukas 
Brussel. Als architect heeft hij ervaring opgedaan 
bij verschillende bureaus en als stedenbouwkun-
dige bij de verschillende overheden. Sinds 2012 
heeft Tom het onderzoeksbureau SPACE-LAB 
opgericht. Hij heeft ervaring in verschillende 
adviesraden en jury’s. Tom is expert architectuur 
en stedenbouw.

Expertise architectuur en stedenbouw
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Bert Claes is afgestudeerd als een Master Land-
schapsarchitectuur gehaald aan de Erasmushoge-
school Brussel en een Master Stedenbouw aan de 
Artesis Hogeschool. Hij heeft ervaring opgedaan 
bij Technum en AG Stadsplanning en is sinds 
2014 projectleider stadsprojecten bij AG Vespa. 
Bert is expert stedenbouw en landschap.

Dirk De Loecker heeft na zijn basisopleidingen 
topografie en landmeter-expert en meetkundig 
schatter, een opleiding Stedenbouw gevolgd 
aan de Hogeschool Gent. Hij heeft in 1992 het 
bureau PLAN+ opgericht, dat zich profileert als 
een “no-nonsense & creatief” stedenbouwkundig 
adviesbureau. Dirk is expert stedenbouw.

Expertise stedenbouw 
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Geert Vercruysse is afgestudeerd als land-
schapsarchitect aan het Hoger Instituut voor 
Tuinbouw in Anderlecht en verkeerskundige aan 
de Hogeschool Diepenbeek. Hij is sinds 2005 
vennoot bij Vectris en heeft als projectleider 
mobiliteit en ontwerp een ruime ervaring opge-
daan. Geert heeft ook reeds ervaring opgedaan 
bij kwaliteitskamers en is GECORO-lid. Geert is 
expert mobiliteit.

Joris Willems is afgestudeerd als verkeerskun-
dig ingenieur aan de Nationale Hogeschool te 
Tilburg. Hij heeft een Master Stedenbouw aan de 
KULeuven gehaald en is Doctor aan de Techni-
sche Universiteit Delft. Hij is coördinator van de 
opleiding verkeerskunde en mobiliteit aan de 
PXL Hogeschool te Hasselt en sinds 1993 actief 
als onafhankelijk mobiliteitsexpert op diverse 
bestuursniveaus. Joris is expert mobiliteit.

Expertise mobiliteit 
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Walter Sevenants  is als licentiaat Oudheid-
kunde en Kunstgeschiedenis aan de KULeuven 
afgestudeerd en heeft nadien een Master Ste-
denbouw gevolgd aan de Erasmushogeschool 
Brussel en zich nageschoold in Erfgoedstudies 
aan de UAntwerpen. In 2006 heeft hij het bureau 
Triharch Onderzoek & Advies opgericht. Hij 
zetelt als expert in verschillende adviesraden en 
commissies en is GECORO-lid. Walter is expert 
erfgoed.

Expertise erfgoed
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Juridische expertise

Wim Rasschaert is als licentiaat rechten afge-
studeerd aan de Universiteit Gent. Hij heeft een 
ruime ervaring als jurist en in 2009 het advo-
catenkantoor Rasschaert Advocaten opgericht. 
Rasschaert advocaten levert juridisch advies, 
vertegenwoordiging en ondersteuning uitsluitend 
aan lokale besturen en non profit organisaties in 
Vlaanderen. Wim is juridisch expert.
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Meer info

Ad hoK is een samenwerking tussen de streekin-
tercommunales Haviland, Interleuven en IGEMO 
en wordt ondersteund door Team Vlaams Bouw-
meester.

www.igemo.be/adhok

www. interleuven.be/adhok

www.haviland.be/adhok

Contact

Elke intercommunale heeft een eigen aanspreek-
punt.

IGEMO: Werner Van Hoof 
werner.vanhoof@igemo.be

Interleuven: Martijn Gillaerts 
martijn.gillaerts@interleuven.be

Haviland: Joris Thijs 
joris.thijs@haviland.be
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