
Onze slagzin

Onze filosofie
Een woning is niet zomaar vier muren om je heen. Het is een derde 
huid, waar je je thuis moet voelen, en waar je voldoende nieuwe 
prikkels moet krijgen. Het is een plek waar je je geborgen voelt 
en tot rust kan komen maar ook een plek waar je voortdurend op 
ontdekking kan gaan, waar je inspiratie kan opdoen. Eigenlijk 
verdient ieder zijn eigen mus(ch-)eum om tot rust te komen en op 
ontdekking te gaan.

Architecturaal concept
Deze filosofie wordt omgezet in een moderne architectuur met 
compacte en strakke sculpturale uitgesproken volumes; meestal met 
een combinatie van verschillende kleuren en/of gevelmaterialen. 
Zo creëren we een speels karakter en geven we de woning een 
meerwaarde. 
Die vormgeving wordt ook doorgetrokken in het interieur waar 
gestreefd wordt naar een sterke ruimtelijkheid binnen een compacte 
en een praktische organisatie en dit in samenspel met de uitstraling 
van het buitenvolume.

Onze werkwijze
Eerst en vooral wordt er geluisterd naar de noden van de bouwheer, 
deze worden dan in een eerste schetsontwerp gegoten met 
aandacht voor:

• alle noden van de klant
• de oriëntatie gebouw op het terrein
• de mogelijkheden en de opportuniteiten van terrein en omgeving
• de beleving in en rondom de woning
• ecologische aspecten (waar mogelijk)
• energetisch resultaat (van BEN-woning tot passief)

Zodra de noden van de klant en onze ideeën op dezelfde golflengte 
zitten, wordt het project verder uitgewerkt en begeleiden we het 
project van begin tot einde.architect pascal musch
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Project 389  
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B&B GE-RUST 

 Boven het architectenbureau bevindt er zich ook een B&B (met twee kamers).  
Deze werden ingericht volgens de natuurelementen.

VUUR – rood – driehoek 
WATER – blauw – cirkel 
AARDE – geel – vierkant (deze is nog niet beschikbaar)

De B&B is gelegen in domein Terrijst met zijn mooie park, een pareltje in  
het Pajottenland.

www.ge-rust.be
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Project 466  

KANTOREN

Gezien de expansie van dit familiaal bouwbedrijf worden 
er nieuwe kantoren opgetrokken naast de bestaande 
opslagplaatsen, waar de huidige kantoren te klein 
werden.

Daarvoor wordt een gebouw met de nodige uitstraling 
voorzien. Door de bestaande helling op het terrein kan 
een deel van de parking ondergronds voorzien worden.

Open kantoor op het gelijkvloers, vergaderzaal en 
kantoren bedrijfsleiding op de verdieping.
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Project 462  Project 462  

15 APPARTEMENTEN & 3 WONINGEN

Nieuwbouwcomplex met ondergrondse garage, 
commerciële ruimte, vijftien appartementen en drie 
woningen.
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Project 434  

KANTOOR EN APPARTEMENTEN 

Verbouwing van voormalig café met feestzaal tot kantoor en 
parkeergelegenheid (gelijkvloers) met zeven appartementen 
(verdiepingen). 

De buitenmuren werden behouden als schil, dak en muren op de 
verdieping werden afgebroken. De bestaande structuur in betonnen 
kolommen op het gelijkvloers werd aangepast en versterkt waar 
nodig. Daarop werd een betonplaat voorzien, waarop de modules in 
houtskelet werden geplaatst.

De appartementen werden gerealiseerd met modulaire 
houtskeletmodules, geprefabriceerd in atelier en geplaatst met een 
grote bouwkraan.
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Project 415  

ENERGIENEUTRALE WONING FV  [ E-PEIL = 0 ] 

Deze strakke eigentijdse woning werd mooi ingebed in het 
glooiende landschap van het Pajottenland. Ze werd traditioneel 
opgebouwd met een doorgedreven isolatie en de nodige 
technieken: geothermische warmtepomp, balansventilatie met 
warmteterugwinning, drievoudige beglazing en fotovoltaïsche 
zonnepanelen. Hierdoor behaalt deze woning een E-peil van 0!
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Project 313  

BEN-WONING FV [ E-PEIL = 17 ] 

Strakke compacte eigentijdse woning met beperkt budget. Opgebouwd met een doorgedreven isolatie (Ytong 24 cm + 16 cm isolatie 
met pleister) en de nodige technieken: warmtepomp, balansventilatie met warmteterugwinning en fotovoltaïsche zonnepanelen. 
Hoewel hier niet nog met dubbele beglazing werd gewerkt, behaalt deze woning toch een E-peil van 17!

10



DORPSSCHOOL KESTER

Uitbreiding dorpsschool: nieuwbouw met op gelijkvloers 
refter, toiletten en overdekte speelplaats; op de 
verdieping worden er 4 klaslokalen voorzien. 
(werf in uitvoering)

Project 424  
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Project 397  
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WONING MV 

In deze strakke eigentijdse woning werden de woonvertrekken en ouderslaapkamer  
boven voorzien omwille van de oriëntatie. Hierdoor kon een op het westen gericht 
dakterras worden voorzien dat uitgeeft op de woonruimte en de kamer van de ouders.  
De kinderkamers en garage/berging bevinden zich beneden.
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WONING LC 

Deze strakke eigentijdse woning werd met 
tussenniveaus uitgevoerd om mooi in het terrein in 
te passen en de oriëntatie ten volle te benutten. De 
verschillende niveaus en hoogtes laten de ruimtes mooi 
in elkaar overlopen en zorgen hierdoor voor  
bijzondere ruimtelijkheid.

Project 300  
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Project 401  

UITBREIDING WONING TS 

Deze woning had geen contact met de tuin, bestaande achterbouw werd 
afgebroken. Een nieuwe lichtrijke uitbreiding werd voorzien om zicht op, en contact 
met de mooie tuin te krijgen.
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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.

architectural design MUSCH-EUM bv
architect pascal musch

terrest 3, 1670 heikruis
+32 (0)2 308 97 16

pascal@musch-eum.be
www.musch-eum.be
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