
A-projects is een innovatief architectenkantoor, welke met passie inzet op stijlvolle, toekomstgerichte, 
duurzame architectuur én optimaal meedenkt om energiezuinig te kunnen wonen en werken. We denken 
dan ook graag mee over de interieur- en tuinarchitectuur als totaalconcept, want kiezen voor A-projects is 
kiezen voor een alles omvattende bouwpartner.

Ons team is werkzaam in Vlaanderen, realiseert unieke projecten in zowel de residentiële (woningen, 
appartementen …), commerciële (artsenpraktijk, advocatenkantoor, boekhoudkantoor, kinesistenpraktijk, 
feestzalen …) en industriële sector (showrooms, kantoren …).

Wij begeleiden en ontzorgen je graag van A tot Z in alle aspecten van het ontwerp en het bouwproces. 
Bovendien zien we een ontwerp als een visualisatie van jouw toekomst, wensen en dromen. Onze 
3D-software, renders en virtual reality accentueren deze visualisaties.
Elk ontwerp is uniek en het resultaat van een nauwkeurig samenwerkingsproces tussen de 
omgevingsfactoren, budget, oriëntatie … met jouw wensen en verwachtingen als uitgangspunt.

We luisteren, adviseren, werken proactief en begeleiden jouw project door een transparante en duidelijke 
communicatie te hanteren tussen alle bouwactoren (bouwheer, architect, stedenbouw, ingenieur, landmeter, 
veiligheidscoördinator, EPB-verslaggever, aannemers …). 
A-projects coördineert het hele bouwproces nauwkeurig en neemt jouw zorgen graag uit jullie handen. 
Zo kan je op beide oren slapen en focussen op wat belangrijk is, namelijk genieten van elke fase van het 
bouwproces van jouw bouwproject.

Wie zoekt naar kwaliteit, duurzaamheid, stijlvol comfort én in een architect een meerwaarde zoekt om — als 
verlengstuk van jezelf — jullie droomproject te realiseren, is bij ons aan het juiste adres.
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RESIDENTIEEL   modern

Bij A-Projects staat de bewoner steeds centraal. Vanuit de omgeving, 
functionaliteit en het comfort van de gebruiker ontwerpen we jouw 
droomwoning.
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Moderne compacte ééngezinswoning in een groene omgeving 
Deze BEN-woning is gelegen in de groene omgeving van het 
pajottenland.
Ondanks dat deze woning uit verscheidene in- en uitspringende 
volumes en grote glaspartijen bestaat, voldoet deze woning aan 
de strenge energienormen van 2021. Het speels karakter geeft de 
woning een dynamisch en ruimtelijke uitstraling, waarbij elk accent 
een specifieke functie vervult. Van de beschutting tegen regen tot de 
bescherming tegen oververhitting, van het minimaliseren van de inkijk 
tot het optimaliseren van het uitzicht op de groene omgeving.
Deze randvoorwaarden dragen allemaal bij tot een optimale, functionele 
en energiezuinige woning.
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Elegantie, sfeer en tijdloze, strakke nieuwbouw in Koksijde 
De bouwheer beschikt over een groot bouwperceel met open bouwvoorschriften 
van de gemeente. Dit is vrij uitzonderlijk en hier wilden we dan ook maximaal op 
inspelen. We hadden heel wat opties naar architectuur toe en we konden ontwerpen 
met een perfecte oriëntatie. Het wordt een luxueuze BEN-woning met een elegante 
en tijdloze architectuur en leuke extra’s.
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RESIDENTIEEL   modern
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RESIDENTIEEL   landelijk
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Statige pastorijwoning met landelijke elementen in Essene 
De grond voor dit nieuwbouwproject bevond zich op een 
reuzenverkaveling met uitzonderlijk grote bouwloten. We zagen dit 
dan ook als een kans om onze architecturale ideeën te laten botvieren, 
steeds rekening houdend met de visie en wensen van de bouwheer. De 
klant ging resoluut voor de klassieke schoonheid van een pastorijwoning 
in combinatie met authentieke landelijke elementen. Deze nieuwbouw 
ademt landelijke en tijdloze klasse.
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RESIDENTIEEL   landelijk
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Strakke Residentie Dr.Roossens in Roosdaal 
De bouwpromotor kwam naar ons met de opdracht om project  
Dr. Roossens opnieuw vorm te geven. Wij hebben het project herbekeken 
en konden er een prachtig commercieel project van maken. Het 
bouwterrein kent een sterke hellingsgraad. Deze zorgt mee voor de 
dynamische vormgeving van de residentie. Het werd een strakke, 
dynamische residentie met speelse accenten.
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RESIDENTIEEL   meergezinswoningen

Ook voor grotere totaalprojecten kan je bij ons terecht. We zijn graag 
je partner bij het ontwerpen van duurzame, kwalitatieve residentiële 
appartementen, kantoren en commerciële projecten op maat.
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COMMERCIEEL / INDUSTRIEEL   

Heb je specifieke ideeën? Wil je net iets anders? In functie van de ligging, 
de klant en de uitstraling ontwikkelen we commerciële of industriële 
bouwprojecten zoals amusement, horeca, praktijkruimtes … of kantoren, 
burelen … 

We plaatsen alles in het teken van aangenaam werken, ontmoeten en 
verblijven. De mogelijkheden zijn eindeloos. We denken innovatief en  
willen antwoorden geven op concrete problemen en vragen in verband  
met je bouwproject.
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INTERIEUR 

Bij A-Projects gaan interieur en exterieur hand in hand. Vroeger werd een 
interieur vaak pas ontworpen wanneer de architectuur klaar was. Die tijd is 
al lang voorbij: wij streven er naar dat ze elkaar van begin af aan versterken. 
Door middel van plannen, 3D-visualisaties en Virtual Reality geven we vroeg 
in het proces inzicht in de interieurbeleving van het project. Bij de uitvoering 
werken we in teamverband samen met verschillende gespecialiseerde 
firma’s die leiden tot de gewenste uitvoering.
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De auteurs-architecten beoefenen hun beroep in volle onafhankelijkheid uit en benadrukken dat zij deze onafhankelijkheid ook bewaren ten aanzien van de adverteerders die in dit boek vermeld worden.

A-PROJECTS HELPT JE GRAAG 

Heb je (ver)bouwplannen? Wens je meer informatie over onze aanpak en 
diensten? Maak je graag een afspraak? Ben je klaar voor een toekomst-
gerichte samenwerking?

Aarzel niet en contacteer ons vrijblijvend. We staan je graag bij met onze 
vakkennis en advies op maat. We contacteren je zo spoedig mogelijk om 
nader kennis te maken en jouw vragen te beantwoorden. Samen brengen 
we jouw bouwdroom tot leven.

VESTIGINGEN 

Architectenkantoor TERNAT Kerkstraat 18,  1742 Ternat
Architectenkantoor HERNE Molenstraat 5C,  1540 Herne
02 582 50 50  -  info@a-projects.be  -  www.a-projects.be
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