
Interior and architecture go hand in hand. That’s why in our designs, inside and outside are equally important. 
With a special focus on interior design, we aspire to bring each project to the next level.



Deze vakantiewoning ligt op een hellend terrein aan 
het einde van een doodlopende straat in een dorp in de 
Luxemburgse Ardennen. Ze kan tot achttien personen 
herbergen, maar is zo ontworpen dat ze ook bij een 
veel lagere bezetting de nodige huiselijkheid biedt.  
De schilderachtige omgeving en duurzaamheid spelen 
een prioritaire rol. Voor een subtiele integratie van het 
hedendaagse gebouw in het landschap werd gekozen 
voor een aaneenschakeling van kleinere, aangename 
volumes georganiseerd rond een binnenplaats. Zowel 
architecturaal als in de beleving van de bewoners 
ontstaat een wisselwerking met de omringende natuur. 
Naargelang het aantal aanwezigen kunnen ruimtes  
en/of volumes worden ingelijfd of afgesloten waardoor 
het energieverbruik kan worden beperkt en een 
duurzaam verblijf wordt gegarandeerd. Het gebouw 
is opgetrokken als een houtmassiefbouw in CLT (Cross 
Laminated Timber).

Locatie:    Paliseul
Jaar:   2017
Fotografie:	 	 	 Jelle	Vans	Photography







De renovatie van deze rijwoning in Aalst omvat een 
volledige transformatie van het gelijkvloers en de tuin. 
Binnen- en buitenruimte vloeien naadloos in elkaar 
over door middel van grote glaspartijen die volledig 
kunnen geopend worden. De bewoners kunnen zo 
vanuit de bestaande leefruimte, via de patio en de 
keuken doorlopen naar het zwembad en de tuin. Deze 
ervaring wordt benadrukt in het materiaalgebruik van 
de verschillende ruimtes. Beton en gekaleide baksteen 
vormen de basis; ze worden verder aangevuld met 
zwarte metalen en accenten in draadglas en donker hout.

Locatie:    Aalst
Jaar:   2019
Fotografie:	 	 	 Jelle	Vans	Photography



De nieuwe hoofdzetel van Flying Group in Deurne omvat 
een onthaalfunctie, passagierslounge, pilotenlounge, 
evenementenruimte en kantoren en treedt als draaischijf 
op tussen de bestaande loodsen. Er werd vorm gegeven 
aan een aangename werkomgeving met uitgesproken 
Look & Feel, waarin activiteitsgebonden werkplekken 
en ontmoetingsruimtes voor kennisoverdracht 
beantwoorden aan het principe van Anders Werken. De 
circulatiestromen (personeel, klanten, leveranciers, piloten, 
bezoekers, passagiers, ...) werden geoptimaliseerd. Door 
de creatie van doorzichten en contextualiteit ontstaat 
een open en leesbaar geheel zonder fragmentatie 
en oriëntatie. De nieuwe hoofdzetel werd bovendien 
ontworpen als een  energieneutraal gebouw waarin de 
beste, meest recente technieken werden samengebracht 
om een maximaal comfort te bieden. Voor een maximale 
flexibiliteit	en	behoud	werd	het	opgebouwd	uit	portieken	
met een invulling uit lichte materialen; de volledige 
gevelbekleding werd uitgewerkt met PV-panelen. 
Regenwater wordt gerecupereerd en herbruikt.

Locatie:    Deurne
Jaar:   2019
Bouwheer:   Flyinggroup nv
Fotografie:	 	 	 Jelle	Vans	Photography







‘Huis Madou’ betreft een interne renovatie en 
herinrichting van de 5e, 6e en 7e verdieping van 
een kantoorgebouw. Het project, dat gegund werd 
na een architectuurwedstrijd, is geëvolueerd tot 
een uitermate duurzame kantoorinrichting die 
beantwoordt aan het principe ‘Anders Werken’; het 
aantal effectieve werkplekken werd gehalveerd, de 
resterende oppervlakte werd ontworpen als ‘activity 
based workingplaces’ en ontmoetingsplekken voor een 
maximale kennisoverdracht. Het gebruik van warme 
natuurlijke materialen verhoogt het ‘hygge’-gevoel en 
huiselijkheid. Verlaagde plafonds werden zoveel mogelijk  
vermeden om de vloer-plafondhoogte volledig te 
benutten. Technieken zijn voornamelijk in opbouw 
geplaatst. Het project is bovendien een sprekend 
voorbeeld van een circulair duurzaam project. Bij de 
ontmanteling van de verschillende verdiepingen zijn alle 
waardevolle materialen gerecupereerd voor hergebruik in 
andere projecten, het kantoormeubilair is gerecycleerd en 
herwerkt,  en zowel de vloerafwerking als de verlichting 
zijn opgevat als een ‘as a service’-verhaal.

Adress:    Brussel
Client:    VVGS / OVSG / GSD-V
Year:   2019
Fotografie:	 	 	 Jim	Van	Loo



Een voormalige schrijnwerkerij uit midden vorige eeuw 
werd gerenoveerd, herbestemd en heringericht. Na 
sloop van alle bijgebouwen werd het geheel opgedeeld 
in vier woongelegenheden en opgevat als een  
co-housingproject met gemeenschappelijke binnenkoer 
en tuin. Om de sfeer van het gebouw te behouden, 
werden zoveel mogelijk oorspronkelijke elementen 
behouden. Vloer- en plafondhoogtes werden 
gerespecteerd, en de bestaande betonstructuur en 
plafondopbouw uit gebakken aarde werden behouden 
en gereinigd. De bestaande betonnen portieken 
zorgen voor ritmiek en structuur en onderschrijven de 
nieuwe indeling van het gebouw. Een extra dakvolume 
zorgt voor een diepere lichtinval op het gelijkvloers 
en herbergt de kinderslaapkamers. De gelijkvloerse 
verdieping is opgevat als een aaneenschakeling van 
dag- en avondvertrekken en is voorzien van een 
overdekt terras dat als overgang fungeert naar de 
gemeenschappelijke tuin met buitenkamers. Bestaande 
dakopeningen getransformeerd tot vides en lichtstraten. 
Nieuwe binnenwanden zijn beperkt en opgevat als 
lichte en/of mobiele wanden. Nieuw gevelmetselwerk 
is opgetrokken uit bakstenen die gerecupereerd werden 
tijdens het creëren van nieuwe gevelopeneningen.

Locatie:    Mechelen
Jaar:   2020
Fotografie:	 	 	 Jelle	Vans	Photography







Een vissershuis in Oostduinkerke werd verbouwd en 
gerenoveerd tot een volwaardige hedendaagse woning. 
Doelbewust werd de typologie van de visserswoning 
herbedacht en vertaald naar de normen van vandaag, 
zowel energetisch als op vlak van comfort. De 
architecturale vormgeving is sober en past zich in het 
landschap. Bijzondere aandacht ging uit naar de binnen-
buitenrelatie.

Locatie:  Oostduinkerke
Jaar: 2016
Fotografie:	 Bieke	Claessens,	Cafeine



House WD is een interieurrenovatie en -transformatie 
zonder volumeuitbreiding van een klassieke villa uit de 
jaren 1960. Ons ontwerp wilde openheid en authenticiteit 
creëren. De benedenverdieping werd volledig gestript 
en vandaag herbergt de eerder klassieke gevel grote 
en lumineuse, met elkaar verbonden ruimtes die 
uitkomen op de heraangelegde tuin en het zwembad. 
Een nieuwe trap in ruw beton verbindt de kelder, de 
benedenverdieping en de eerste verdieping, waardoor 
de leefruimte kan worden uitgebreid met een sauna, 
biljartkamer en wijnkelder. De onbedekte bestaande 
betonnen plafonds verlenen het huis authenticiteit, wat 
nog wordt versterkt door de nieuwe ter plaatse gestorte 
betonnen trap. Het project resulteert in een subtiele 
overgang tussen ruw materiaal en afwerking, buiten en 
binnen, openheid en intimiteit ...

Locatie:    Brussel
Jaar:   2021
Fotograaf:   Jelle Vans Photography
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D e  a u te u r s-a r c h i te c te n  b e o e fe n e n  h u n  b e ro e p  i n  v o l l e  o n a f h a n ke l i j k h e i d  u i t  e n  b e n a d r u k ke n 
d a t  z i j  d eze  o n a f h a n ke l i j k h e i d  o o k  b e wa re n  te n  a a nz i e n  va n  d e  a d v e r te e rd e r s  d i e  i n  d i t  b o e k 
v e r m e l d  w o rd e n .


