
ARCHITECTUUR VOOR IEDEREEN

Inclure Architecten BV
is een architectenbureau dat kwaliteitsvolle architectuur wil afleveren met extra aandacht voor universeel comfort, 
toegankelijkheid en duurzaamheid in een inclusief geheel.

 We streven ernaar om zoveel mogelijk gebouwen en omgevingen voor iedereen, inclusief personen met een 
beperking, optimaal toegankelijk en bruikbaar te maken zonder in te boeten aan comfort en architecturale 
kwaliteiten.

We beogen een mensgerichte aanpak, waarbij we onze projecten steeds benaderen met de nodige  
sociale voeling en oog voor een duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving. 

We bieden een correcte service gedurende het volledige bouwproces, waarbij communicatie en respect voor  
de belangen van de klant centraal staan. 

Maak gerust een afspraak om uw project of vraag verder te bespreken.

U kan bij ons terecht voor:
• uw renovatie- of nieuwbouwproject;
• advies omtrent woningaanpassingen, toegankelijkheid en inclusieve projecten;
•  expertise in verzekeringsdossiers en juridische kwesties aangaande woningaanpassingen.
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CEDB Verbouwing

Scherpenheuvel

opgeleverd in 2017

 

Verbouwing van 
ééngezinswoning tot 
rolstoeltoegankelijke woning 
met carport. De bestaande 
achterbouw van de woning 
werd afgebroken en vervangen 
door een volledig nieuwe 
uitbouw met leefruimte, 
keuken en bergruimtes.

 

© fotografie: Joren De Weerdt Photography
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VAHODI Verbouwing

Wilsele

opgeleverd in 2019

 

Verbouwing van 
ééngezinswoning, waarbij een 
onbruikbare berging op de 
verdieping wordt omgevormd 
tot een ruime en lichtrijke 
badkamer, met zicht op de 
prachtige, achtergelegen tuin. 

 

© fotografie: Leen Wouters
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VEHO Verbouwing

Lovenjoel 

Verbouwing en uitbreiding 
van oude slagerswoning naar 
architectenkantoor en woning 
aangepast voor rolstoel- 
gebruikers. Zowel het kantoor 
als de woning als de omgeving 
zijn universeel toegankelijk. 
De woning is voorzien van een 
huislift, een geautomatiseerde 
toegangsdeur en volledig geïn-
tegreerd domoticasysteem. Het 
pand is geïsoleerd volgens de 
hedendaagse normen en wordt 
verwarmd met een geother- 
mische warmtepomp en is  
voorzien van zonnepanelen.  
De vloeren zijn naadloos  
afgewerkt in één materiaal en 
alle deuren en schuiframen zijn 
drempelloos uitgevoerd. > pag 16

 

© fotografie: Leen Wouters
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OSPI Verbouwing

Leuven

opgeleverd in 2018

 

Verbouwing van 
ééngezinswoning met 
uitbreiding in houtskeletbouw. 
De bestaande uitbouw werd 
volledig afgebroken en 
vervangen door een moderne, 
lichtrijke uitbouw. De volledige 
woning wordt gerenoveerd 
en voorzien van moderne 
technieken.

 

© fotografie: Leen Wouters
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LOCOU Verbouwing

Kessel-Lo

opgeleverd in 2020

 

Uitbreiding van vrijstaande 
ééngezinswoning met 
leefkeuken, carport en 
fietsenberging. Licht en groen 
komen de woning binnen.

 

© fotografie: Leen Wouters
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POVAHO Verbouwing

Itegem

opgeleverd in 2019

 

Verbouwing van 
kantoorruimtes tot 
huisartsenpraktijk. De volledige 
praktijk wordt inclusief 
toegankelijk voorzien opdat 
alle patiënten hier welkom zijn.

 

© fotografie: Leen Wouters
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VGVV Nieuwbouw

Zemst

opgeleverd in 2019

 

Nieuwbouw van 
tweegezinswoning volgens 
het principe van zorgwonen. 
De volledige woning is 
levensloopbestendig  
opgevat.

 

© fotografie: Leen Wouters
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STEVA Verbouwing

Kortenberg

opgeleverd in 2020

 

Verbouwing ééngezinswoning 
tot een kwalitatieve woning 
met leefruimtes die baden in 
het licht.

 

© fotografie: Leen Wouters
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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.

VEHO Verbouwing

Lovenjoel  (vervolg van pag 6-7)

© fotografie: Leen Wouters

Inclure Architecten BV

Stationsstraat 14 - 3360 Bierbeek

 info@inclure.be

www.inclure.be

Wendy Hoeven
Architect

Annemie Poortmans 
Ir.-architect
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