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Curriculum Vitae DENNIS DELVAEL, architect (26-04-1981) 

 Denins behaalde zijn diploma Burgerlijk Ingenieur-Architect aan de Universiteit Gent (UGent). Na  
 een eerste korte stageperiode in een klein kantoor rond hij zijn stage af bij Ir.architect Firmin  
 Mees.
 
 Bij D’V engineering leerde Dennis de knepen van het vak als uitvoerend architect. Na 2 jaar   
 bouwde Dennis verder aan zijn loopbaan bij Buro II, later B2AI. Bij B2AI was Dennis Project   
 Architect. Hij specialiseerde in complexe bouwtrajecten en specieke architecturale uitdagingen  
 in de zorgsector, de utiliteitsbouw en (sociale)-woningbouw. 
 
 Naast de project die hij als freelance medewerker uitvoerde is Dennis steeds actief geweest   
 binnen zijn eigen architectenpraktijk. Hij ontwierp en realiseerde kleinschalige projecten oog  
 voor detail. 

 Sinds 2016 is er een nauwe samenwerking met architect Steven Vanwildemeersch. In april 2018   
 startte hij samen met architect Steven Vanwildemeersch en architect Kevij Huysentruyt MARKLAND  
 architecten.

 dennis@markland.be 
 0497 33 15 19

Opleiding
Bijkomende Vorming 

2018- Opleiding Bestek en Meetstaat Office en C3Admin -extensies.
2014-        Ontwerp van rioleringen, georganiseerd door VLARIO.
2009-        Opleiding Energiebewust Architect, georganiseerd door NAV/BVA/VEA en Vlaams min. Hilde Crevits.

Hoger onderwijs

1999-2004 Burgerlijk Ingenieur Architect - optie bouwtechnieken aan Universiteit Gent, grote onderscheiding

Secundair onderwijs

1994-1999 Diploma Latijn-Wiskunde - Sint-Aloysiuscollege te Menen

Vaardigheden
Talenkennis
 Nederlands: Moedertaal
 Frans: Vloeiend schrijven en spreken
 Engels: Vloeiend schrijven en spreken
 Duits: Noties

Software Zeer goed onderlegd in algemene informatica. 
 Zeer goede kennis van Microsoft Windows, Microsoft Office, Vectorworks, C3A-toepassingen  
  Trimble sketchup.
 Kennis van Autodesk Autocad en Adobe CC.

Loopbaan
2018- Architect,  oprichter en vennoot MARKLAND architecten 
2011-2018 Project Architect, freelance medewerker voor diverse projecten B2Ai
2009-2010 Project Architect, freelance medewerker voor diverse projecten BURO II 
2007-2009 Projectmanager bij D&V Engineering, Roeselare
2006-2007 Zelfstandig medewerker bij Ir-architect Mees bvba, Oudenaarde
2004-2006 Stage bij Prof. Dr. Ir-architect Firmin Mees bvba, Oudenaarde
2003- Architect-assistent bij architect B. Decaesstecker, Wevelgem



Markland architecten

Nelson Mandelaplein 2

8500 KORTRIJK

info@markland.be

 Recente professonele ervaring voor Markland   
 architecten

2018 Hexagon / WVI - Wervik
 bedrijfsverzamelgebouw Wervik - Wedstrijdlaureaat.

 Familie Bruynooghe - Mont-d’Enclus
 Vakantiewoning Mont-d’Enclus.

 Agristo - Wielsbeke
 Wedstrijd Kantoorgebouw - 2e plaats.

 ION Klein Fort - Kortrijk
 Wedstrijd residentiële ontwikkeling site ‘t fort te  
 Kortrijk - in afwachting.

 De Steenoven - Kortrijk
 Residentiële ontwikkeling Handelskaai Kortrijk.

 ION Geraardsbergen - Geraardsbergen
 bouwen van 44 assistentiewoningen te Geraardsbergen.

 ION - Schendelbeke
 Wedstrijd buurthuis en assistentiewoningen 
 te Schendelbeke - in afwachting.

 Recente professonele ervaring voor B2Ai

2017 Zorggroep Heilig Hart - Kortrijk 
 Nieuwbouw zorghotel als uitbreiding van   
 een woonzorgcentrum te Kortrijk (met RVT/ROB,  
 CVK, afdeling dementie, assistentiewoningen,   
 dagopvang en gemeenschappelijke voorzieningen).

Ad value not requestedB2AI
Source : CHIC GARDENS CONCEPT Date : 01.06.2018
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 COD Sint-Vincentius – Woumen 
 Nieuwbouw woonzorgcentrum Sint-Jozef (96+9 bedden  
 RVT/ROB) met afdelingen voor dementie, zorg-   
 en groepswonen, tijdelijk verblijf, dagopvang en  
 gemeenschappelijke voorzieningen te Diksmuide.

 

 BDL Construct / Ion - Knokke-Heist 
 Werfopvolging Residentie ‘Beau de l’air’ in 
 Knokke-Heist.

 Domus Nova Invest - Ledegem 
 Bouwen van 11 appartementen in Ledegem.

2016 De Steenoven / Groenzicht - Rumbeke
 Ontwerp en realisatie van 3 exclusieve   
 meersgezingswoning te Rumbeke. Ca. 35   
 woonentite@iten in een groene parkomgeving.

 Domus Constructa - Roeselare
 Nieuwbouw appartementsgebouw langs de   
 Diksmuidsesteenweg te Roeselare.

2014  De Mandel - Roeselare
 Bouwen van 39 appartementen in de Sint-  
 Hubrechtstraat te Roeselare.

 VVW Blankenberge - Blankenberge
 Ontwerp en bouwen van een clubhuis (havenhuis) voor  
 vvw Blankenberge.

BURO II & ARCHI+I  sprl  |  Siège social Bruxelles  |  BE 0834.075.680  |  RPM Bruxelles

 Vivendo - Oostkamp
 Renoveren van oude rijkswachtkazerne tot 36 sociale  
 appartementen.

2013 INJO-invest - Diksmuide
 Bouwen van 22 appartementen, 8 sociale   
 appartementen en 1 woning met bijhorende   
 commerciële ruimte.
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 AGSO Knokke-Heist - Knokke-Heist
 Duurzaam bedrijvenverzamelgebouw en   
 bedrijvencentrum ‘T Walletje.    
 Wedstrijdlaureaat.

2011  Flanders Business School - Antwerpen
 Verbouwing van bestaande school.

www.B2Ai.com
Rue J. Jordaensstraat 18a, B-1000 Brussel-Bruxelles  |  T +32 2 641 88 00  |  E info@B2Ai.com
Bellevue 5, B-9050 Ledeberg (Gent)  |  T +32 9 210 17 10
Hoogleedsesteenweg 415, B-8800 Roeselare  |  T +32 51 21 11 05

BURO II & ARCHI+I  bvba  |  Maatschappelijke zetel Brussel  |  BE 0834.075.680  |  RPR Brussel

Human Centered 
Architecture

FLANDERS BUSINESS 
SCHOOL ANTWERPEN

Het bouwproject betreft twee negentiende-eeuwse panden 
op de hoek van de Sint-Katelijnevest en de Korte Nieuwstraat. 
Deze gebouwen vormen één geheel en zijn op alle verdiepingen 
verbonden. Ze zijn beschermd als monument sinds 1981. De 
panden stonden leeg en bevonden zich in precaire staat.

Grenzend aan de unieke en historische Jezuïtenkapel uit de 
19e eeuw, wenste FBS een volledig nieuwe infrastructuur op te 
trekken die voldoet aan de modernste vereisten van executive 
education, met een auditorium, cafetaria, vergaderaccomodatie, 
een coffee- en businesscorner, kantoorruimtes enz. 

Het behoud van de originele vide en de historische buitenmuren 
vormen samen met het auditorium en haar breakrooms de 
conceptuele basis. De circulaties van en naar het auditorium 
worden een wezenlijk onderdeel van de architectuur die 
het dynamische en creatieve ondernemerschap van FBS 
veruitwendigt. De breakrooms gaan een dialoog aan met de 
originele buitenmuren en de unieke vide binnen het gebouw 
waardoor interessante spanningsvelden en perspectieven 
ontstaan. 

Uitgangspunt binnen het ontwerpconcept is het behoud 
van de eigenheid van het beschermde pand: de originele 
verdiepingsvloeren, de historische vide, de verluchting van de 
ruien en de 19e eeuwse gevel. 

 Het Havenhuis – Lo-Reninge
 Ontwerp en realisatie van een nurseringshuis   
 voor 18 NAH-bewoners (personen met een niet-  
 aangeboren hersenletsel).

 De Mandel / ACH - Poperinge
 Bouwen van 4 meergezinswoningen met elk 12   
 woongelegenheden. CBO-dossier i.s.m. VSMW
 
2010 DECATHLON - Roeselare
 Bouwen van een nieuwe winkelruimte te Roeselare.
 
 Valcke Prefabbeton - Vlamertinge
 Bouwen van kantoorgebouw voor aannemersbedrijf in  
 prefab betoncontructies.

www.B2Ai.com
Rue J. Jordaensstraat 18a, B-1000 Brussel-Bruxelles  |  T +32 2 641 88 00  |  E info@B2Ai.com
Bellevue 5, B-9050 Ledeberg (Gent)  |  T +32 9 210 17 10
Hoogleedsesteenweg 415, B-8800 Roeselare  |  T +32 51 21 11 05

BURO II & ARCHI+I  bvba  |  Maatschappelijke zetel Brussel  |  BE 0834.075.680  |  RPR Brussel

Human Centered 
Architecture

KANTOORGEBOUW 
VALCKE PREFAB BETON 
VLAMERTINGE

De cementsilo’s en de grote productieloodsen die zichtbaar zijn 
in het vlakke landschap rond Vlamertinge, vormen de landmarks 
van de prefabbetonindustrie van Valcke. 
Het kantoorgebouw staat volledig vrij op het bedrijfsterrein 
van Valcke, maar is ingeplant en ontworpen in relatie tot de 
ruimtelijke en landschappelijke context. 

Het aflopend dak van het gebouw is uitgewerkt als een groendak 
en trekt daardoor als het ware een groen landschap over het 
gebouw heen. Ook de verschillende insprongen in de gevel (als 
patio of als inkomhal) brengen de omgeving tot in het gebouw. 

De goed geïsoleerde gevels, intelligente daglichtsystemen, 
natuurlijke ventilatie en nachtkoeling zorgen voor een gebouw 
met een hoge standaard en een lage energiefactuur: een 
K-peil van 30 en een E-peil van 67. Het intelligent systeem van 
daglichttoetreding zorgt ervoor dat overal kan gewerkt worden 
zonder kunstlicht. 
De buitenruimte is een verlenging van het nabije landschap. 
Nieuwe grachten die ook dienst doen als bufferbekkens en/of 
infiltratiebekkens voor het regenwater, scheiden verschillende 
zones met grasland. Parkeerplaatsen voor personeel en 
bezoekers worden gedeeltelijk als grasparking aangelegd en zijn 
omzoomd door knotwilgen. In wereldpremière mocht Valcke een 
nieuw soort cement gebruiken. Het  overgesulfateerd cement 
van bij Holcim (Cemroc genaamd) geeft bij de productie slechts 
80 kg CO2- uitstoot per ton geproduceerd cement, waar een 
traditioneel cement ongeveer 1.400 kg CO2  uitstoot geeft per 
ton. Dit cement verhard met een bleek witte uitzicht en geeft de 
cementhuid ook een extra zelfreinigend vermogen.

De strookramen van verschillende hoogte brengen 
daglicht binnen in dit monoliete gebouw. De zichtlijnen zijn 
doorgetrokken in alle facetten van architectuur, interieur en 
technieken. In de grote open ruimte staan drie vrijstaande 
volumes die de gesloten functies omvatten. Deze grote open 
ruimte is een vertaling van de filosofie van het bedrijf, en tegelijk 
een noodzaak voor de nachtkoeling. 
Het materialenpakket is bewust beperkt gehouden en bestaat uit 
beton, gietvloeren en gebeitst schrijnwerk. 
De bouwheer wou zijn productiebeheersing bewijzen in de 
uitvoering van het gebouw: geen enkel paneel is hetzelfde.  Dit 
gebouw is een visitekaartje van een fabrikant van beton.

 Projecten bij D’V engineering

2008  De Pelicaen - Gent
 Bouwen van een appartementsgebouw.

 BDO Atrio - Merelbeke
 Bouwen van een nieuw kantoor “Axxes Business Park”.

 
 Projecten bij Ir.architect Firmin Mees

2007 Vento - Oudenaarde
 Nieuw kantoor + productiehallen

2006  De therminal  - Gent
 Renovatie studentenhuis De Therminal voor UGent
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