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Nicole Van heuverbeke     Stephane Mertens

Het architectenduo Stéphane Mertens en Nicole Van heuverbeke richtte in 2000 M.VH Architectenteam bvba op. Daar waar  
Stéphane vooral industriële projecten voor zijn rekening neemt, specialiseert Nicole zich in de particuliere woningbouw waarbij ze 
zowel nieuwbouw als renovaties tekent. Ook appartementsgebouwen behoren tot hun portfolio.

De gebouwen die het team tekent, kenmerken zich door een moderne en tijdloze stijl waarbij eenvoud en functionaliteit primeren.  
De oriëntatie van het terrein en de geldende stedenbouwkundige voorschriften zijn belangrijke parameters die zij in rekening 
brengen om tot een optimaal ontwerp te komen. Ook energiezuinig tot bijna-energieneutraal bouwen is een doelstelling.  
Bovenal streven zij er echter naar een warme thuis te creëren. 

De sterkte van dit architectenteam is de persoonlijke aanpak van het volledige bouwproces: van het gericht luisteren naar de 
wensen van de klant, over het persoonlijk opvolgen van het project tot de uiteindelijke voltooiing van de werf.
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Restauratie van een historische pand 
voor uitbreiding Juwelier Colman te 
Antwerpen, Melkmarkt 41.

Huis ‘De Schave’, winkelhuis in eclectische 
stijl, opgericht in 1886 door architect 
Eugène Dieltiëns.

De gevel heeft een enorm rijke 
gevelornamentiek en de afwerking is 
voorzien van uitgesproken ‘Pompeïaanse’ 
kleuren. Onder een zwaar pakket van 
verflagen bleef de originele kleurige 
afwerking bewaard. Wij hebben 
gekozen voor een effectieve herneming 
van de originele kleurstelling, wat tot 
een verbluffend geheel resulteert. De 
reconstructie van het bel-etagebalkon 
kon niet ontbreken om het geheel in ere te 
herstellen.

Het winkelgedeelte op het gelijkvloers is 
een uitbreiding van de juwelier, op de eerste 
verdieping is een kantoor voor de juwelier 
voorzien. De hogergelegen verdiepingen 
werden ingericht als conciërgewoning.

De inrichting van de winkel is van de hand 
van E.C. De Schepper Interiors.

De restauratie van de historische panden 
Eiermarkt 7 en 9 werden in een eerdere fase 
ook door ons uitgevoerd.v.
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Ruime, moderne woning te Rumst, 
voltooid in 2015.

Strakke, moderne architectuur in witte 
gevelbepleistering met geaccentueerd 
volume vooraan met garage en 
inkomgeheel. De achtergevel is volledig 
opengewerkt met zowel op het gelijkvloers 
als op de verdieping een overdekt 
terrasgedeelte.
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Riante moderne woning met zwembad 
en poolhouse te Onze-Lieve-Vrouw-
Waver, voltooid in 2015.

Witte gevelbepleistering gecombineerd met 
een accent in zwarte gevelsteen ter hoogte 
van de inkom en garage. Het zwembad met 
poolhouse heeft dezelfde uitstraling als de 
woning.
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Woning op schitterend terrein in groene 
omgeving te Bonheiden, voltooid in 2010.

Speelse architectuur met hellend dak 
gecombineerd met platte daken in zwarte 
gevelsteen, wordt volledig opgenomen in 
het bosrijke terrein.
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Vier appartementen te Mechelen, 
voltooid in 2017.

Een spel van volumes en materialen waar 
in elk van de vier appartementen de privacy 
gegarandeerd is. Het geheel oogt niet als 
een traditioneel appartementsgebouw.
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Woning te Huldenberg, voltooid in 2014.

Strakke, moderne architectuur in witte 
gevelbepleistering gecombineerd met 
lichtgrijze, gelijmde betonblok.
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Duurzaam appartementsgebouw met 
groengevels als groen baken bij het 
binnenkomen van Duffel.

in ontwerpfase



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.

Nicole Van heuverbeke
0477 50 22 49
nicole@mvharchitecten.be

Stephane Mertens
0497 57 57 01
stephane@mvharchitecten.be

Zemstbaan 72
2800 Mechelen
015 76 16 38
info@mvharchitecten.be


