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we geloven dat goede architectuur en stedenbouw mensen 
stimuleert. hen een aangename woon- en/of werkomgeving 
geeft. rust of energie brengt. verwondert en emotioneert.  
hun persoonlijkheid onderstreept.

ruimtelijke beleving wordt voor een groot deel door  
associaties gevormd. net zoals iemand een persoonlijke 
associatie bij een bepaalde geur ervaart, zo vormen en 
versterken associaties de beleving van een gebouw.

men hoeft gebouwen niet als statische dingen te bekijken.  
ze zijn dynamisch en veranderen met het licht, met een 
bewolkte hemel of een stralende zon, met de seizoenen  
en hun omgeving.

architectuur en stedenbouw dienen de juiste verhouding  
tot de omgeving te vinden. ze dienen zich aan te passen.  
een impuls te geven. een ombuiging in te zetten.

we creëren onze projecten vanuit een maatschappelijk bewust-
zijn en willen een meerwaarde betekenen voor mens en ruimte. 
een blik op de toekomst is hierbij noodzakelijk. gebouwen 
moeten de gebruiker  overleven. deze invalshoek zorgt er voor 
dat onze projecten zowel sociologisch als ecologisch geënt zijn. 

zonder in te boeten op de ruimtelijke belevenis, karakter of esthe- 
tiek. de duurzaamheid van een gebouw of ruimtelijke structuur 
valt of staat evenzeer met de liefde voor de beleving ervan.
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miraculous multiplication

Zoals met samples oude muziek tot nieuwe wordt gemaakt, vormt de 

typologie van een boerderijwoning de basis voor een hedendaagse verbouwing 

en uitbreiding. Schoorstenen worden zowel gebruikt voor licht en uitzicht als 

voorlucht voor de warmtepomp. De zadeldaken worden verbonden door een 

zinken bekleding. Een nieuwe hal verbindt de functies in de woning. Een lichte 

wandtussen hal en garage zorgen dat de huurwoning flexibel kan omgebouwd 

worden tot bijvoorbeeld een wachtzaal met praktijk. 

• finalist architizer award 2017

low-energy-
house, 
aartrijke
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a rooftop as building plot

Compact maar ruimtelijk wonen in een dens stadsweefsel door een onbenutte 

zolder te transformeren tot een passieve duplex-dakwoning. Teruggetrokken 

gevels zorgen vooraan voor terrassen met zicht op het park. Op een derde 

terras aan de achterzijde is het heerlijk toeven in de zon. Vide en trap 

laten het zonlicht tot op de onderste bouwlaag doorschijnen. We bouwden 

milieubewust en licht in hout.

• mination belgian timber construction awards 2020, additional floor, 2nd prize

passive 
penthouse, 
brussels
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blanket of steel

Een uitgebrande arbeiderswoning wordt omgebouwd tot een passieve 

milieubewuste woning met buurtfunctie. Door het niveauverschil van het 

landschap in de woning te brengen blijft de relatie met de tuin maximaal. Het 

gelijkvloers herbergt een flexibele ruimte dankzij opdeelmogelijkheden met 

gordijnen. Een teruggetrokken houten open trap laat het licht tot centraal in 

de woning komen.

terraced 
passive house, 
vilvoorde
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red flowing into abstract white

Het abstract herbouwen van een vervallen boerderijschuur zorgt voor de 

nodige inbreiding van het woonhuis. De nieuwe woonruimtes in rood hout 

vloeien tot in de schuur en openende woning naar de tuin. Bogen als vroeger 

ritmeren het abstracte volume. Een overdekt terras verbindt net als vroeger 

binnenplein met achtertuin. De stal werd gerenoveerd met zichtbare betonnen 

toevoegsels en doet dienst als berging, maar maakt ook toekomstige 

inbreiding van de boerderij mogelijk met een gastenkamer.

house, 
gijzenzele
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to the rhythm of the street

Geinspireerd door de geschrankte woningen in de straat zijn de functies van 

deze woning ook in visgraat geschakeld. De van elkaar verschoven volumes 

zijn buiten met houten latten afgewerkt en zetten het spel van de aanpalende 

blinde wachtgevels verder. De woonruimte vloeit over de verschillende 

volumes heen en krijgt meer ruimtelijkheid door het v 

erhoogde ouderslaapgedeelte.

Het schrijfhuisje in de tuin biedt een plek van afzondering voor de  

creatieve bouwheer.

house with 
writing shed, 
wetteren
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pretty in pink

Een symmetrische evenknie in glas aan de bestaande uitbouw schermt de 

douche af. Gekleurde touwen en een lange zitbank organiseren het ophangen 

of klaarleggen van kledij. De bank is handig bij het aankleden en is tegelijk 

het deksel van het toilet. De uitbouw geeft richting aan een doorgedreven 

bekleding in pittig roze tegels met een donkerrode voeg.

bathroom, 
vilvoorde
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new life in the brewery

Beschermde 17de eeuwse diephuizen worden herbestemd met een 

hedendaagse laag. Een metalen trap activeert de onbenutte zolders en 

restruimtes tussen de daken. Stalen ramen bieden toegang tot een zonnig 

terras tussen de daken. Het wegnemen van een minder authentieke vloer 

verhoogt de ruimtelijkheid en brengt het licht tot in het hart van de woning. 

Een stalen frame omkadert de activiteiten van de brouwerij. In de oude kasten 

maakt een liftschacht de woning toegankelijk voor jong en oud. De oude 

gesloten ruimtes huisvesten de ondersteunende functies van de woning.

• finalist architizer award 2017

seventeenth-century 
residence, 
bruges
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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.

atelier
tom
vanhee

atelier

bloemenstraat 32, verdieping 2

1000 brussels

administrative address

verboeckhavenstraat 99 

1030 schaarbeek  

02 245 16 18

0496 12 74 38

tom@ateliertomvanhee.be

www.ateliertomvanhee.be
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