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Personalia
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Email:
Website:
Geboren:

studio k
Karlien Heremans
Vredestraat 72, 2600 Berchem
0473/80 81 39
karlien@studiok.be
www.studiok.be
24 februari 1983

Opleidingen
2001 - 2004

2004 - 2008

2006

Tuin- en landschapsarchitectuur aan de Erasmushogeschool Brussel,
departement HORTECO, De Bavaylei 116, 1800 Vilvoorde
afgestudeerd met onderscheiding
Interieurarchitectuur aan de Hogeschool Antwerpen, Departement
ontwerpwetenschappen, Hoger instituut voor Architectuurwetenschappen Henry van de
Velde, Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen
afgestudeerd met grote onderscheiding
Erasmus interieurarchitectuur, EINA Escola de disseny i art,
Passeig Santa Eulalia 25, 08017 Barcelona

Werkervaring
2004
2005
2006 - 2007
2007
2008 2008 - 2009
20092010
2013
2014-

stage en vakantiejob bij tuin- en landschapsarchitectenbureau Groenplanning Brasseur Vandenbouwhuysen, Liersebaan 238A, 2240 Massenhoven
vakantiejob bij architectenbureau Bart Coenen, Stierstraat 1, 2018 Antwerpen
vakantiejob bij Cuypers&Q architecten, bogaardenstraat 10-12, 2000 Antwerpen
deeltijds medewerker Cuypers&Q architecten
zelfstandig tuin- en landschapsarchitect, interieurarchitect
freelance medewerker Arjaan de Feyter interieurarchitect, Azalealaan 31,2980 Halle
Zoersel
zaakvoerder eigen bureau
gastdocent artesis hogeschool antwerpen, architectuurwetenschappen,
interieurarchitectuur, vak tuin- en landschapsarchitectuur
oprichting studio k
gastdocent Erasmushogeschool Brussel, departement landschapsarchitectuur,
begeleiding ontwerpstudio publieke ruimte, tuinarchitectuur

Wedstrijden
2004
2005
2007
2007
2010
2013
2015

ideeënwedstrijd Gouden Bevers - editie 2003-2004 – Een nieuwe rivier voor Brussel?
laureaat
ontwerpwedstrijd Beursstand Buiten Verbeelding - ‘binnestebuiten’ – sfeer 2005
winnaar
ontwerpwedstrijd voor het inrichten van verbruikersruimte voor Confederatie Bouw
Antwerpen
winnaar
ideeënwedstrijd ‘visionaire werkomgeving’ voor BULO
winnaar
Gardenaward 2012 - prijsvraag voor het ontwerpen van dé Belgische kantoortuin anno
2020 op de Floriade 2012 - NL
2 de laureaat
Winvorm oproep: Ideeëntuinen Mauritspark - Nieuwpoort
team: studio k – LAMA Landscape Architects – Geert Meysmans
winnaar
besloten wedstrijd voor een nieuw stedelijk zwembad en tennishal bij sportcomplex
‘Soeverein’ te Lommel in opdracht van autonoom Gemeentebedrijf Sport en Recreatie
AGB Lommel, in samenwerking met S&R Group en Aratabel Engeneering bvba

2016

2017

2 de laureaat
turnhout, schorvoort: het ontwerp en de opvolging van de realisatie van het project
nieuwbouw cohousingproject 18à25tal woonunits en gemeenschappelijk paviljoen.
team: DAM architecten – studio k (buitenruimte)
winnaar
vosselaar, sint-barbaraplein: bouwen van 40-tal woongelegenheden met
omgevingsaanleg.
team: GAB architecten – studio k (buitenruimte)
winnaar

Awards
2008

fidias award 'all-round student'
fidias award 'nieuwkomer van het jaar'

Nevenactiviteiten
2001 - 2004
2005 -

Lid van studentenvereniging BELAS (Belgian Landscape Architecture Students)
organiseren van lezingen, uitstappen,…
Mede-oprichter van kubiekeruimte - www.kubiekeruimte.be

Cursussen
2017

groeitraject voor eenmanszaken en kleine ondernemingen, Business & Life boost,
Business Lab, 6 opleidingsdagen

Referenties
20092009-2011
2010-2013
2012
2013
20112013-2014
2014-2015
2015
201520152015-2016
2016

2016
2016
2016
2017

2017

diverse private interieur- en tuinprojecten
ontwerp en uitvoering bar en balie Het Depot, Leuven in opdracht van M10 architecten.
uitgevoerd.
advies en opstellen nieuwe huisstijl Marlux en Xtirio
ontwerp en uitvoeringsplannen buitenruimte sport- en recreatiecentrum Rozebroeken,
Sint-Amandsberg-Gent in opdracht van Artabel Engineering bvba. uitgevoerd.
ontwerp en realisatie park Rozebroeken, Sint-Amandsberg-Gent in samenwerking
met Atelier Ruimtelijk Advies in opdracht van TMVW en stad Gent. uitgevoerd.
inrichten buitenruimte, b&b en privéwoning ‘Puthof’, Wilsele: historisch onderzoek,
analyse, visie, voorontwerpplan en vergunningsaanvraag opgemaakt / beplantingsuitvoerings- en beheerplan in opmaak. In samenwerking met Geert Meysmans
inrichten Ideeëntuinen Mauritspark, Nieuwpoort, in samenwerking met LAMA Landscape
Architects, Geert Meysmans en Atelier Parkoer
tijdelijke installatie ‘de pionier’ voor de Vlaamse week in Gdansk polen, in opdracht van
Agentschap Natuur en Bos, in samenwerking met LAMA Landscape Architects en Atelier
Parkoer. uitgevoerd.
ontwerp en uitvoering van een totaalrenovatie van kantoren voor huishoudhulp Van
Cauteren te Ranst. uitgevoerd
inrichten Denderpark, Denderleeuw in opdracht van SOLVA, in samenwerking met
G.R.A.S. landschapsarchitectuur. voorontwerp goedgekeurd
ontwerp en uitvoeringsplannen voor een totaalrenovatie van conciërgewoning tot
vergaderruimtes te Tessenderlo in opdracht van Marlux
ontwerp en uitvoering van totaalinrichting nieuw kantoorgebouw HCI te Antwerpen.
uitgevoerd.
turnhout, schorvoort: het ontwerp en de opvolging van de realisatie van het project
nieuwbouw cohousingproject 18à25tal woonunits en gemeenschappelijk paviljoen in
opdracht van de ARK
team: DAM architecten – studio k (buitenruimte). voorontwerp
buitenruimte bij woon- en zorgcentrum Meerlehof te Lummen
in opdracht van CONIX RDBM Architects en OCMW Lummen. aanbestedingsfase
ontwerp en realisatie van een nieuwe parking met groenzone, in opdracht van Oiltanking
Stolthaven. uitgevoerd.
ontwerp en uitvoeringsopvolging van vernieuwing toonpark ‘de hofleverancier’
(vijverspeciaalzaak) te Ekeren, in opdracht van de hofleverancier. in uitvoering.
ontwerp buitenruimte bij de oude douaneloods, rangeersite te Essen, in opdracht van
AGB Essen onder projectleiding van vzw Kempens Landschap. definitief ontwerp /
voorstelling plattelandsproject subsidiedossier Provincie Antwerpen
team: studio k – dijk 3
vosselaar, sint-barbaraplein: bouwen van 40-tal woongelegenheden met

2017
2017

omgevingsaanleg. voorontwerp
team: GAB architecten – studio k (buitenruimte) – studiebureau Veerle Piedfort
ontwerp en uitvoeringsopvolging voor de integratie van een landschapsparking bij de
voormalige directeurswoning Moortgat-Duvel nv. uitvoeringsdossier.
masterplan voor de voormalige scholensite ISA te Temse: masterplan omgeving
woningbouwproject.

