
VAN HOVE AWARD 2022 - PERSBERICHT 
 
Echo's van de aankondiging van de Van Hove-prijs 2022 
 
De Van Hove prijs (genoemd naar haar oprichter en voorzitter) wordt sinds 1982 uitgereikt door de 
Beroepsvereniging van Architecten BUA. Het is een prijs die de beste eindprojecten beloont van 
studenten die zijn afgestudeerd aan de verschillende architectuurfaculteiten van het land. Deze 
nationale prijs geeft dus een actueel beeld van de ontwerpen van alle architectuurscholen, ongeacht 
de regio. 
 
Voor de editie 2022 werden er 35 projecten aan de jury voorgelegd (*). De jury werd voorgezeten door 
architect-scenograaf Olivier Bastin (L'Escaut Architectures), voormalig bouwmeester van het 
Brusselse Gewest. 
 
Na evaluatie van de ontvangen projecten op basis van de in het reglement vastgelegde criteria, heeft 
de jury twaalf projecten genomineerd, waaruit vier projecten zijn voortgekomen. Gezien de kwaliteit 
van deze vier projecten heeft de jury unaniem besloten vier eerste prijzen toe te kennen, elk beloond 
met 1.250 euro: 

 Een 1ste prijs 2022 voor Liese-Lore AVERMAETE (kandidaat n°11), voor het project 
"Tussen de soep en de patatten" (kandidaat afgestudeerd aan de KUL - Sint-Lucas Gent), 

 Een 1ste prijs 2022 voor Ekin BASKENTLI (kandidaat nr. 16), voor het project "Mending 
Wall" (kandidaat afgestudeerd aan de KUL - Sint-Lucas Gent), 

 Een 1e prijs 2022 voor Clémentine DEKIMPE (kandidaat nr. 28), voor het project 
"Collective Kitchen" (kandidaat afgestudeerd aan de UCLouvain - LOCI-Brussel), 

 Een 1e prijs 2022 voor Christophe MONFORT en Darya SHUBENINA (kandidaten nr. 29), 
voor het project "Yser Climate Park" (kandidaten afgestudeerd aan de UCLouvain - LOCI-
Brussel). 

 
OPMERKINGEN VAN DE JURY: 
 
 
De jury stelde vast dat de projecten die voor deze zitting van 2022 werden ingediend, allemaal sporen 
dragen van een maatschappelijk bewustzijn, van de wereld waarin wij leven en van de houding die 
architecten kunnen aannemen, of proberen aan te nemen, tegenover een algemene indruk van chaos, 
vernietiging en nood. 
Via hun eindwerken geven zij mogelijke antwoorden , onder meer door niets te doen en de zaak over 
te dragen aan andere actoren in de samenleving, die zij uitnodigen tot een proces van "samen doen".  
Hij merkt ook op dat architecten het terrein verlaten  en niet bouwen op  de grond die al tientallen 
jaren overmatig gebruikt wordt. Zij benaderen de gebreken, zwakheden en breekbaarheden van het 
leven en eigenen zich deze toe  als basis voor een verbintenis met andere wezens, menselijk of niet, 
levend of niet.  
 
De jury van de Van Hoveprijs 2022 wil deze inzet van jonge mensen die dragers van hoop zijn 
feliciteren en hen aanmoedigen dit collectief bewustzijn  verder te bestuderen. Daarom wilde de jury 
niet één, maar vier eerste prijzen toekennen.  
 
 
1e PRIJS VAN HOVE 2022 : 1.250 € : Liese-Lore AVERMAETE ( KUL - Sint-Lucas Gent) project nr. 
11 
Titel: Tussen de soep en de patatten 
In een poëtische, bijna mystieke taal betrekt de architect andere actoren in zijn verhaal over typerende 
thema’s van de Vlaamse landbouwcultuur: de boeren, hun geschiedenis, hun grondgebied, hun 
praktijken en knowhow, voeden een quasi-universele tafel, een gevestigde waarde tegenover een 
wereld in beweging.  
 
Via het ritueel aan deze tafel, worden we uitgenodigd om onze ‘roots’ weer op te zoeken, niet op een 
rustieke of naïeve manier, maar via een academische, creatieve en inventieve taal die onszelf in de 
toekomst projecteert door te vertrouwen op de manier waarop de traditionele landbouw al generaties 
lang ons landschap vorm geeft.  
 
 
 
 



1e PRIJS VAN HOVE 2022: € 1.250 : Ekin BASKENTLI ( KUL - Sint-Lucas Gent) project nr. 16 
Titel: Mending Wall 
De levenswijze die zich heeft ontwikkeld aan 1 zijde van de grens tussen twee naties (de muur van 
Nicosia) wordt vanuit een persoonlijke ervaring door de architect gedocumenteerd. Hij nodigt anderen 
uit om hetzelfde te doen, aan de overzijde van de muur, ontoegankelijk door visumweigering, in de 
hoop een gemeenschappelijk gedachtengoed te creëren hetgeen deze breuk kan overstijgen. 
De bicommunautaire ondergrondse riolering is de enige getuige van deze absurde situatie en onthult 
een tegengestelde verbondenheid. De architect oordeelt noch veroordeelt, slechts via zijn tekeningen 
kan hij onthullen en waarderen.   
 
 
1e PRIJS VAN HOVE 2022 : 1.250 € : Clémentine DEKIMPE ( UCLouvain - LOCI-Brussel) project 
nr. 28 
Titel : De collectieve keuken: een manifest tussen productie en gemeenschappelijkheid 
"Een architectuur van koken op smaak gebracht met stedelijke productie, gekruid met toe-eigening en 
bestrooid met delen.” 
Gebaseerd op een grensoverschrijdend onderzoek naar collectieve keukens doorheen de 
geschiedenis stelt het project de hedendaagse productie en consumptie van ons voedsel in vraag. 
Zonder antwoord te bieden op deze existentiële vraag, worden verschillende typologieën van lokale 
keukens belicht, om het verlangen te stimuleren om ‘samen dingen te doen’, van de meest 
eenvoudige keuken (nomadische keukens) tot de meest complexe (collectieve keuken in een privé 
woning). 
Door zijn ligging in een sociale achtergestelde wijk van Brussel (Het Rad), in volle stedenbouwkundige 
ontwikkeling, suggereert het mogelijkheden om het hoofd te bieden aan de voedselcrisis die de 
armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen treft. 
 
 
1e PRIJS VAN HOVE 2022: 1.250 € : Christophe MONFORT en Darya SHUBENINA ( UCLouvain - 
LOCI-Brussel) project nr. 29 
Titel : Klimaatpark IJzer 
Het project is symbolisch voor verschillende andere projecten die de kwestie van water als hulpbron, 
maar ook als bedreiging aanpakken.  
Op basis van een rigoureuze analyse van de fysieke kenmerken van het terrein wordt een reeks 
maatregelen voorgesteld die toerisme, landbouw en biodiversiteit combineren. Hij assembleert deze 
componenten in de vorm van een park op territoriale schaal, dat in staat is het alledaagse landschap 
om te vormen tot een macrokosmos die het levende en het niet-levende, het menselijke en het 
natuurlijke verenigt.  
Via deze benaderingen nemen de architecten hun verantwoordelijkheid in het beheer van de 
infrastructuur en het grondgebied, door technische oplossingen om te zetten in collectieve en 
gedeelde visies.  
 
 
 
    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
 
(*) Samenstelling van de jury van de Van Hove-prijs 2022: 
- Olivier BASTIN, voorzitter van de jury (L'Escaut architectures) (Brussel)  
- Thomas SERCK (Architectenbureau Serck BV) (Gent) 
- Brice POLOMÉ (Goffart Polomé architectes) (Wanfercée-Baulet/Watermaal-Bosvoorde) 
- Sabine LERIBAUX (architectesassoc) (Brussel)    
- Nico STEINMETZ (Atelier d'architecture et d'urbanisme Steinmetz-Demeyer) (Luxemburg)  
- Cindy DE LANGE (architecture 2 design) (Tervuren)  
- Eve BERGHMANS (ebtca) (Zaventem)     
- Jonas HANSSENS (Fédération Wallonie-Bruxelles/Cellule Architecture)    
- Erwin SPITZER (bestuurslid UPA) (Etterbeek) 
- Camille IDE (vertegenwoordiger van UPA-BUA-J)  
- Giulia MARVERTI (vertegenwoordiger van UPA-BUA-J)           
- Jean-Paul VERLEYEN (voorzitter van het organisatiecomité van de prijs Van Hove) (Atelier 
d'architecture La Pierre d'Angle SPRL) (Brussel)  
 
Van Hove Prijs - UPA-BUA (upa-bua-arch.be) 


