


ADEM heeft met Architectuur gemeen dat ze beiden moeilijk te bevatten zijn. Ze zijn alle twee actueel, reëel en essentieel. Ze vullen 
in alle bescheidenheid een basisbehoefte in. Net zoals ADEM  de stuwende motor is om te leven, is Architectuur hetzelfde om te 
beleven. Zo ontstaat een ADEM ruimte, waarin de juiste sfeer toelaat om het puur functionele van iedere dag te overstijgen.

ADEM architecten gaat de uitdaging aan om jouw ruimte te vormen naar jouw identiteit. Want ieder heeft zijn ‘way of life’. Met maatwerk 
geven wij een individuele invulling aan een omgeving. En toch heeft die invulling ook iets collectiefs, zoals duurzaamheid. Daarom 
verzoent ADEM architecten de wensen van mensen met de receptuur van de natuur. ADEM architecten streeft deze ultieme beleving na met 
een totaalconcept. Dat is herkenbaar door de harmonieuze samenhang tussen buiten en binnen, tussen privé en openbaar, tussen 
idee en materiaal.

Wonen   is één van onze meest wezenlijke behoeften. Hier vind je de ADEM ruimte om even weg te duiken van de wereld.  
Daarom wordt woonruimte weloverwogen ontwikkeld, helemaal zoals jij het wil.

Werken   is meer dan je boterham verdienen. Het is een prestatie die best rendeert in een doordachte ruimte.  
Mooi, praktisch en gezond: het kader voor een maximale energietransfer.

Ontspannen biedt lichaam en geest de vrije loop. De riem leg je af in een ruimte die functionaliteit en gezelligheid combineert.  

Zorgen   voor onze zieken, kinderen of bejaarden. We willen geen concessies bij de creatie van een maximaal comfort.  
De A van Architectuur staat heel dicht bij de Z van Zorg.

Graag verwijs ik ook naar onze website en facebookpagina voor meer informatie over onze gerealiseerde projecten van de  
afgelopen jaren, www. ADEM architecten.be
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THUIS OP HET WERK Je thuis voelen op het werk is één van de belangrijkste punten waar we in deze kantooromgeving mee aan 
de slag gingen. Dit deden we omdat het een zéér belangrijk punt is binnen de bedrijfsfilosofie van Umani 
Group. Sfeer en gezelligheid staan centraal in dit concept. Het is een werkruimte waar alle medewerkers en 
bezoekers zich 100% thuis voelen.

Het klassieke kantoorconcept van voorheen werd hier geheel open gebroken, zodat licht tot diep in de 
ruimte kan treden en de verschillende ruimten een boeiende relatie krijgen met elkaar. Het materialen- en 
kleurenpallet is als een boeket bloemen op elkaar afgestemd, waarbij planten de final touch geven.



KA
NT

O
O

RI
NR

IC
HT

IN
G

3



4

RESTAURATIE HOEVE

HOME SWEET HOME

Thuiskomen, een verademing na een lange 
dag. Even languit in de tuin of  
bij de knetterende haard.

De ziel van deze plek mocht onder geen enkel 
beding verstoord worden. Een zachte renovatie 
met enkele gerichte ingrepen zou deze hoeve 
terug bij tijd brengen. De architectuur is 
herkenbaar en ongedwongen.
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RESTAURATIE HOEVE



HOME SWEET HOME vervolg

High-end design vind je hier niet terug. Eerlijke 
details en de toepassing van basismaterialen 
sluiten naadloos aan op de historische 
context.

Een thuis voor de bewoners en de gasten.
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Zoals vele oude stadswoningen was ook hier het perceel organisch volgebouwd met koterijen. Door het vrij smal perceel was er licht in de duisternis 
te zoeken in het nieuwe concept van de woning. Hierbij zijn daglicht en contact met buiten vanuit alle ruimtes enkele eisen waardoor er niet gekozen 
is voor een gestandaardiseerd concept.

Door de oude achterbouwen te slopen en de nieuwe achterbouw los te trekken van de bestaande woning, ontstaat er een patio (binnentuin) tussen 
oud en nieuw. De verbinding is ondergeschikt door deze als een lager en gesloten volume vorm te geven. Intern zorgt deze verlaging voor een 
maximale beleving als je in de nieuwe leefruimte binnen komt. De ruimte breekt open en het licht komt langs verschillende zijden de woning binnen …

LICHT IN DE DUISTERNIS



VERBOUWING WONING
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ER WAS EENS ...

Op de site van de het oude gemeentehuis en jongensschool 
van Ophoven te Kinrooi werd een wedstrijd uitgeschreven 
om het oude dorpshuis weer nieuw leven in te blazen. De 
ruimtelijke evolutie door de tijd heeft ervoor gezorgd dat het 
oude gemeentehuis niet meer de waardering krijgt die het 
verdient. Parkings tot tegen de gevel en foutief aangesloten 
recentere bouwvolumes verdringen het gebouw in het 
straatbeeld. 

Tijd om de ziel van dit mooie patrimonium 
terug te geven aan de buurtbewoners. 

Dit doen we door een omsloten voortuin te creëren met 
een tuinmuur in recuperatiesteen van de af te breken 
achterliggende zaal die niet meer voldoet aan de noden van 
vandaag. Eveneens zal de nieuwe zaal het bestaande pand 
omarmen waarbij het oude gebouw het decor vormt van de 
nieuwe zaal. De opstelling van beide volumes zorgt ervoor dat 
het oude gemeentehuis terug de ruimte krijgt die het verdient. 
Dit geheel zal als landmark het nieuwe buurthuis terug 
aanwezig maken in het straatbeeld. De bouw van dit project 
zorgt voor een frisse wind door het verenigingsleven van de 
omwonenden en zal ertoe leiden dat dit een plek wordt om 
te koesteren.
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TYPISCHE STEENWEG 
IN VLAANDEREN

Dit project is gelegen op één van de vele typische steenwegen die 
Vlaanderen kent. Het zijn grote verbindingsassen tussen grotere 
steden waarlangs verschillende dorpen zijn verankerd. De steenweg 
snijdt dwars door de groene long van Linden. Door in de hoogte te 
bouwen krijgen verschillende appartementen een maximale beleving 
op het groen van de omgeving.

Dit gebouw is het landmark geworden voor de invalsweg die naar 
het centrum van Linden gaat. Een architectuur met een duidelijke 
horizontale geleding die het bouwvolume afslankt en de richting 
van de steenweg accentueert. De combinatie van gevelsteen en 
houten gevelbekleding zorgen voor een kwalitatieve en hedendaagse 
uitstraling.

Dit project maakt de koppeling tussen handel en wonen. Het 
handelsgelijkvloers kan mogelijks in 3 verschillende entiteiten worden 
opgesplitst in functie van de noodzaak. Hierboven bevinden zich 23 
appartementen die mede het beeld in de straat bepalen. Dit alles 
opgebouwd op een ondergrondse parkeerkelder die zich uitstrekt 
onder het gehele gebouw.
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Soms vallen de puzzelstukjes gewoonweg samen: een fantastisch perceel en een enthousiaste 
opdrachtgever met een open geest voor architectuur. Een droom van een opdracht en hoe kan het 
ook anders een droom van een woning. De samenwerking met het gezin was zo verfrissend dat 
de jongste telg zelfs overweegt de architectuurstudies aan te vatten. We zijn verheugd dit zaadje 
gepland te hebben.

In getrapte niveaus zoekt de woning aansluiting met de helling en het open Haspengouwse landschap. 
Hiermee overstijgt deze woning haar specifieke bouwplek en legt contact met de omgeving. Deze 
boeiende en uitdagende ruimtelijkheid zet zich spontaan verder in de binnenruimtes. Een combinatie 
van verschillende niveaus, de wisselwerking tussen introvert en extravert creëert een ruimtelijkheid 
die uitdaagt tot spontane invulling en gebruik.

Wonen, werken of zomaar even 
genieten maakt van deze plek een thuis.

ÉÉN MET HET GEZIN, 
ÉÉN MET DE OMGEVING
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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.

ADEM architecten

Harpstraat 13 bus 1, 3500 Hasselt
011 76 00 02 - info@ademarchitecten.be

www. ADEM architecten.be




