
DSarchitecten is een jong, dynamisch en multidisciplinair kantoor. Wij zetten met passie in op 
tijdloze en duurzame architectuur. Samen met vertrouwde partners kan er een totaalconcept 
worden aangeboden en denken we graag ook mee over de interieur- en/of buiteninrichting. 

Ons team realiseert unieke projecten over heel Vlaanderen en in verschillende sectoren: 
eengezinswoningen, appartementsgebouwen, zorgsector, kantoren, industrie. Er wordt een  
no-nonsense en duidelijke communicatie gevoerd vanuit één aanspreekpunt tussen alle  
leden van het bouwteam. 

We luisteren en adviseren om tot een uniek ontwerp te komen, volledig afgestemd op de klant.
In elk project wordt de nadruk gelegd op licht, ruimte, schaal, omgeving, eenvoud.

Wij kijken er naar uit u te ontmoeten!
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Stadspark in het centrum van een kleine stad wordt ontwikkeld tot gemengd binnenstedelijk 
project met kantoren, appartementen en assistentiewoningen.

In de gelijkvloerse sokkel, die refereert naar de vroegere vest, wordt het kantoorplateau voorzien. 
Erboven worden de appartementen ontwikkeld, in een hedendaagse lichte architectuur die focust 
op levenskwaliteit.
Alle appartementen zijn voorzien van grote raampartijen en zonovergoten terrassen waardoor je je 
in het tegenoverliggende park waant.

PARK _
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HOES _
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Ontwikkeling van een kleine residentie assistentiewoningen in een landelijke gemeente.
Lichtrijke flats en een aangenaam gemeenschappelijk zonneterras, met zicht op de bloesems van 
de achterliggende boomgaarden.
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Reconversie van een kantoorgebouw tot appartementen in een stedelijke context.
Het bestaande gebouw wordt gestript tot op de betonnen skeletstructuur. Er wordt gestreefd naar 
een performant gebouw, zowel energetisch als akoestisch, met een hedendaagse architectuur.

AKZO _
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Twee gekoppelde halfopen bebouwingen in een klassieke verkaveling die elk twee 
lichtrijke appartementen bevatten. Door de uniforme architectuur worden beide 
gebouwen als één ervaren.

KAP _
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DAF _
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Nieuwbouw eengezinswoning voor jong gezin.
Spel van strakke volumes en twee materialen geeft speelsheid en diepte. De woning werd 
gesloten gehouden aan de straatkant, maar volledig open getrokken richting de tuin.
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DID _
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Ingrijpende verbouwing van een gedateerde donkere viergevel villa. 
Er wordt achteraan uitgebreid en een verdieping toegevoegd. Het resultaat is een strakke 
hedendaagse woning waar de achterliggende natuur wordt binnengetrokken.
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ZAK
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Uitbreiding van een klassieke verkavelingswoning met een hedendaags volume,  
zowel naar vorm als naar materiaalgebruik. De kracht zit in het contrast.
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LENN _

Bouwen van 2 gekoppelde landelijk eengezinswoningen te midden van de velden.
Zowel de vormentaal als de details van de oude hoeve worden herbruikt.
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De auteurs-architecten oefenen 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.
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