
DE ONTWERPVISIE VAN ONS ALS 
ARCHITECTENBUREAU STEUNT OP EEN AANTAL 
PEILERS: RUIMTELIJKHEID - FUNCTIONALITEIT - 
DUURZAAMHEID.

Een omgeving, een gebouw met de nodige 
ruimtelijkheid nodigen hun bewoners en/of gebruikers 
uit om zich creatief te ontwikkelen en te ontplooien. 
Men breekt zijn afgebakende grenzen open en 
nieuwe mogelijkheden worden ontdekt en uitgetest.

Een functionele logica biedt de nodige structuur en 
houvast binnen een creatief proces dat het wonen, 
werken en leven kunnen zijn.

De materialen die voorgesteld en aangewend 
worden, worden steeds getoetst op hun 
duurzaamheid. Duurzaamheid heeft hier niet alleen 
betrekking op de milieu-impact op korte termijn maar 
ook op de levensduur ervan. Nieuwe materialen en 
technieken worden vanuit eenzelfde kritisch oogpunt 
onderzocht vooraleer ze toegepast worden.

Als architectenbureau kiezen we voor een integrale 
aanpak van elke opdracht (klein of groot) waarbij 
volgende fasen centraal staan: analyse - ontwerp - 
uitvoering.

Om een opdracht te doorgronden en een duidelijke 
analyse te kunnen maken, vinden er met de 
opdrachtgever verschillende gesprekken plaats 
waarbij deze het programma en budget formuleert. 
Het formuleren van het programma is geen evidentie, 
het inzicht hierin groeit vaak tijdens het bouwproces. 
Het is dan ook onze taak als architect om de wensen 
en behoeften mee te vertalen naar een programma 

en ze hierin te verfijnen.
Het budget wordt overlopen en prioriteiten worden 
vastgelegd.
De nodige gegevens betreffende stedenbouwkundi-
ge voorwaarden, nutsvoorzieningen, stabiliteit van de 
ondergrond, financiering ... worden na overleg met 
de verschillende instanties verzameld.

Op basis van de analyse van de opdracht wordt een 
globaal concept ontwikkeld dat als onderlegger gaat 
fungeren voor het ontwerp.
De voorontwerpen worden op basis van de 
besprekingen met de opdrachtgever steeds verder 
geoptimaliseerd en uitgepuurd om zo tot de ultieme 
synthese te komen: het definitieve ontwerp. Elk 
ontwerpproces wordt dan ook gekenmerkt door  
een grote interactie tussen de opdrachtgever en  
de architect.
Van bij het eerste voorontwerp wordt het ontwerp 
gelinkt aan een gedetailleerde raming die zo 
opgesteld is dat de impact van wijzigingen in het 
ontwerp of de materiaalkeuze direct duidelijk 
worden. De raming vormt een belangrijk instrument in 
het nemen van beslissingen in de ontwerp- en in de 
uitvoeringsfase.

Elk project wordt technisch in detail uitgewerkt, zowel 
op het gebied van stabiliteit, techniek als afwerking. 
Dit in de vorm van uitgewerkte lastenboeken, 
meetstaten, uitvoeringsplannen en uitvoeringsdetails. 
Een goed eindresultaat qua vormgeving kan niet 
zonder een doorgedreven detaillering. De basis 
hiervan wordt gevormd door de samenwerking 
met studiebureaus stabiliteit en technieken, eigen 
opleiding, navorming en research en de nodige 
materiaalkennis.

Als architectenbureau zorgen we ook 
tijdens de uitvoering voor een integrale 
projectcoördinatie: aanschrijven van 
aannemers, prijsvergelijkingen, planning 
van de verschillende actoren, nauwgezette 
controle op de uitvoering (met neerslag 
ervan in bouwverslagen), nazicht 
vorderstaten, opleveringen ... .

We staan voor een integrale aanpak met 
één doel voor ogen: het ultieme resultaat 
voor elke specifieke opdracht.
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WONING DB TE V

De woning is volumetrisch uitgewerkt als een sterk balkvormig 
volume met een duidelijke structuur.
De leefruimtes van de woning zijn zo geconcipieerd dat de relatie 
tot de straat eerder neutraal is, terwijl de woning zich volledig open 
stelt naar de tuin en de landelijke omgeving achteraan.
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EIGENTIJDSE WONING 
MET EEN KRACHTIGE 
DOCH GENUANCEERDE 
EXPRESSIE GELEGEN 
OP EEN LICHT HELLEND 
PERCEEL.
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WONING PM TE B

De leefruimtes van de woning zijn zo geconcipieerd dat de relatie tot de straat eerder neutraal is, terwijl de 
woning zich volledig open stelt naar de tuin achteraan. De verschillende terrassen sluiten naadloos aan bij 
de in de woning gelegen leefruimtes; men kan zowel binnen als buiten de woning volop genieten van de 
landelijke omgeving. 
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EIGENTIJDSE WONING 
IN AGRARISCH GEBIED.
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WONING CL TE V

De nieuwe uitbreiding krijgt een moderne vormgeving waarbij de 
strakke uitbreiding de kracht van de charmante architectuur van de 
bestaande woning gaat versterken. Door de juiste materiaalkeuze 
en vormgeving worden de bestaande woning en uitbreiding 
ervaren als een samen passend geheel.
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EIGENTIJDSE 
VERBOUWING EN 
UITBREIDING VAN 
CHARMANTE  
JAREN ’50 
DORPSWONING.

7



WONING GJ TE V

Een doorgedreven interne verbouwing  en restyling van de statige dorpswoning wordt hier gecombineerd met 
hedendaagse extensies die enerzijds de leefruimtes open stellen naar de tuin en anderzijds de verschillende 
buitenruimtes in het tuinplan structuren en vorm geven.  Doorgedreven interne ruimtelijkheid en openheid 
worden hier gecombineerd met de nodige geborgenheid in het tuinconcept in de vorm van tuinkamers.
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EIGENTIJDSE 
VERBOUWING  
VAN KLASSIEKE 
DORPSWONING  
IN LANDELIJKE 
OMGEVING.
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WONING ML TE B

De woning is volumetrisch 
uitgewerkt als een sterk 
L-vormig volume.
De carport speelt een 
spel van open/gesloten 
met zijn omgeving, met 
de publieke/private 
ruimte. Het gebruik 
van verschillende 
structuurelementen en 
materialen versterkt dit 
concept nog.
De leefruimtes van 
de woning worden zo 
geconcipieerd dat de 
relatie tot de straat 
eerder neutraal is, terwijl 
de woning zich volledig 
open stelt naar de tuin 
achteraan.
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EIGENTIJDSE  
WONING IN LANDELIJK 
WOONGEBIED.

11



SCHOOL STAPJE VOOR STAPJE TE HAKENDOVER (TIENEN)

Het functionele en volumetrische concept is met een bedaarde aanpak architecturaal uitgewerkt: de nieuwe kleuterschool 
manifesteert zich in het straatbeeld zonder te willen bruskeren; het gebouw wil geen statement zijn, wel een rustige en aangename 
omgeving creëren en aanreiken zowel aan de schoolgaande kinderen als aan de omgeving.
De speelplaats van de kleuters strekt zich uit rond het nieuwe gebouw van de kleuterschool. Om het kleine perceel zo optimaal 
mogelijk te benutten wordt ook het plat dak boven het gelijkvloers ingericht als dakspeelplaats. 
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NIEUWBOUWPROJECT 
VAN EEN KLEUTER-
SCHOOL OP EEN 
ACHTERIN GELEGEN 
PERCEEL, TE MIDDEN 
VAN HET BOUWBLOK.
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SCHOOL DE TRIP TRAP TE KORTENAKEN

De nieuwe bouwvolumes zorgen voor een dialoog 
tussen beide vestigingsplaatsen en verenigingen op 
die manier de twee delen rond de Schoolstraat. 

De nieuwe gebouwvolumes die gericht zijn naar de 
Schoolstraat zijn uitgewerkt met een gevelbekleding 
in keramische pannen. Deze gevelbekleding is 
de gemene deler tussen de gebouwgehelen met 
totaal verschillend bakstenen metselwerk en geeft 
een neutraal, speels en zelfs natuurlijk effect aan 
deze volumes. 

De gevel van de turnzaal is verder uitgewerkt met 
een grote glaspartij die het gebouw open stelt 
naar de publieke ruimte en door de activiteit die 
zich achter het glas afspeelt ook leven aan de 
Schoolstraat geeft.  

Het gebouwvolume van de turnzaal is aangevuld 
met de volumes van ondersteunende ruimtes en de 
refter.  De verschillende materialen versterken het 
vormenspel in de omliggende open ruimte van de 
speelplaats en de weides.
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NIEUWBOUWPROJECT 
MET DE UITBREIDING 
VAN DE LAGERE EN 
KLEUTERSCHOOL 
MET KLASSEN, EEN 
TURNZAAL, KLEED-
KAMERS EN EEN 
REFTER EN DIT AAN 
WEERSZIJDEN VAN 
DE SCHOOLSTRAAT 
DIE DE SCHOOLSITE 
DOORMIDDEN SNIJDT.

15



a
rc

hi
te

ct
en

bu
re

au
 jo

ris
 g

ijs
en

be
rg

 b
v

Alle fotografie: Steven Massart - Architectuurreportage 

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.
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SCHOOL DE KNIPOOG TE RUMMEN (GEETBETS)

PASTORIE SINT-PIETER TE VISSENAKEN (TIENEN)

SCHOOL TE VELDE TE HOGEN (GEETBETS)
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