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HOU RUIMTE EN TECHNICITEIT IN DE HAND 

Architect Walter Van Oerle is vergroeid met het Ant
werpse ontwerpbureau S/VR (Storme Van Ranst). Na 
passages als jobstudent, stagiair-architect en mede
werkend architect is hij er inmiddels één van de vier 
architecten-partners. 

'S/VR product' 
"Wetenschap en cijfers boeiden mij reeds als kind, de invalshoek 

architectuur is er pas later bijgekomen. Het werk van een archi

tect bepaalt in grote mate ons samenlevingspatroon, onze ma

nier van wonen en werken, en dat fascineerde mij", aldus Wal

ter Van Oerle. Tijdens zijn studies aan het Hoger Instituut voor 

Architectuurwetenschappen Henry van de Velde in Antwerpen 

werd hij opgemerkt door architect Paul Storme die potentieel 

zag in de jonge Van Oerle. Later werd hij door beide architec

ten-vennoten Storme en Van Ranst gescreend als één van de 

jongere, veelbelovende medewerkende architecten die op lan

gere termijn konden doorgroeien tot architecten-partners. Het 

overlijden van Jef Van Ranst in 2001 bracht een en ander in een 

stroomversnelling. 

Walter Van Oerle gaat er prat op een 'Storme-Van Ranst product' 

te zijn. "In eerste instantie moet je hier een sterke teamspeler 

zijn, gezien de multidisciplinaire aanpak van dit ontwerpbureau. 

Ook de zeer brede waaier aan projecten die in dit kantoor de 

Architektenburo S/VR 

revue passeert, is een vrij uniek gegeven en bepaalt mee je 

werkwijze. Toch is het streefdoel van ons kantoor niet de grote 

A van architectuur, met de vaak bijbehorende beeldvorming en 

gedragscode. In onze projecten streven we duurzaamheid en 

meerwaarde na. Duurzaamheid heeft niet enkel betrekking op 

het bouwkundig aspect van gebouwen, maar ook op onze rela

ties met klanten, investeerders, ondernemingen, projectontwik

kelaars en de overheid. Een duurzame relatie met een bouwheer 

betekent vooral hem te kunnen overtuigen van onze meerwaar

de om dan ook bij een volgend project met ons in zee te gaan. Ik 

denk bijvoorbeeld aan concrete projecten in de ziekenhuissec

tor. De bouwheer wil een architect die hem begrijpt, zowel op 

programmatorisch, technisch als financieel vlak. Daarom is het 

creëren van een persoonlijke band, het ontstaan van een ver

trouwensrelatie ... zo belangrijk. De ervaring leert je flexibel om 

te gaan in werkrelaties. Soms moeten bepaalde onrealistische 

doelstellingen of vooroordelen van de bouwheer genuanceerd 

worden om ze nadien te kunnen ombuigen in zijn voordeel. 

Meerwaarde creëren is een tweede belangrijke peiler. Projecten 

moet niet alleen een architecturale, maar ook een bouwkundige 

en economische meerwaarde hebben voor de bouwheer. Er 

moet altijd een win-winsituatie zijn voor alle betrokken partijen. 

Een architect moet zowel specialist als generalist zijn. Specia

list in zijn taken als architect, generalist om alle informatie en 

complexiteiten die verband houden met het project, mee in zijn 

Het Architektenburo 5/VR (Storme Van Ranst) - opgericht in 1972 - geldt als één van de meest 

gereputeerde ontwerpbureaus in België. Dit Antwerpse kantoor telt 40 medewerkers: archi

tecten, interieurarchitecten, stedebouwkundigen en grafisch ontwerpers. Op Vlaamse schaal 

een groot ontwerpbureau, zeg maar. De multidisciplinaire achtergrond laat het bureau toe 

om ontwerpopdrachten uit te voeren voor een ruime waaier van (inter)nationale bedrijven in 

vele sectoren: diensten, industrie, research, medische verzorging, cultuur, ontspanning en op

voeding. De vier architecten-partners van S/VR zijn Paul Storme, Jean-Pierre Van Liefferinge, 

Philippe Van Goethem en Walter Van Oerle. 

IMtNSION 

De 'Hippodrome - La Capelle' in de Franse Thier

arche werd ontworpen door Architektenburo SNR 












