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Vanuit een niet-traditioneel 
standpunt met architectuur 
omgaan, architectuur creëren met 
als basis de eeuwenoude traditie 
van het bouwmeesterschap, dat is 
waar ATLR Architecten voor staat.  
Architectuur terugbrengen tot 
bouwkunst, tot het samenbrengen 
van bouwtechnieken en deze op 
een hoger platform tillen.

 

Het samenvoegen van nieuwe 
technieken, bouwkunst, kunst, 
technologie en ecologie en dit 
vanuit een natuurlijke logica, 
vanuit een economisch profiel  
wat heden, maar nog meer in de 
toekomst toe een architect zal  
zijn. Een creatief aanzetter tot  
een bouwtechnisch meesterwerk, 
een hoofdrol in de bijrollen!

 

Vanuit het verleden een nieuwe 
toekomst brengen. Of zoals 
Buckminster Fuller stelde:

THE BEST WAY 
TO PREDICT THE FUTURE 
IS TO DESIGN IT ! ”

”
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»  CITADEL

 Dit woonproject maakt  
de link tussen een nieuwe 
achterliggende verkaveling  
en de Citadel(laan) te Diest. 
Door de natuurlijke helling  
te integreren in het gebouw 
werd er een gebouw  
ontwikkeld met zowel een 
voorzijde aan de Citadellaan 
als aan de Garnizoenstraat 
(achterliggende verkaveling). 
Hierdoor wordt er een semi-
publieke zone gecreërd 
waardoor men via deze 
“helling” vanuit de 
achterliggende gebieden en 
doorwaadbaarheid krijgen  
naar het centrumgebied. 

 Ondertussen werd dit project 
nogmaals uitgebreid met twee 
keer vier woningen op de 
achterliggende verkaveling.
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» TAL-LITHOSS

 Nieuw kantoor- & 
productiegebouw voor  
de Belgische fabrikant  
van design, verlichting  
en schakelaars te Pittem. 

 In samenwerking met B+M 
Architecten uit Wervik wordt  
het nieuw gebouwencomplex  
voor Tal-Lithoss – Transelek 
ontwikkeld. B+M nam de lead  
in het ontwerp van dit gebouw,  
ATLR de lead in de uitvoering.  
Het gebouw heeft ongeveer  
een footprint van 7800m2.
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» PLASCOBEL

 Plascobel bvba maakt deel  
uit van de Euronyl Group uit 
Deinze. Het project omvat de 
uitbreiding van het bedrijf 
enerzijds en de volledige 
herontwikkeling van de  
sites anderzijds. 

 Voor Plascobel bvba wordt  
er een uitbreiding voorzien 
dewelke het uitbreiden  
en herorganiseren van de 
productieruimte met o.a. 
matrijzenkluis en - onderhoud 
(1250 m²), kantoren (± 800 m²) 
en opslag (4500 m²) omvat. 

 De herontwikkeling van de 
sites houdt in: een overslag-
gebouw van om en bij de 
16000 m² en KMO-units  
met een totale oppervlakte  
van om en bij de 8000 m².
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» MOVANIS

 Voor Movanis uit Heusden-
Zolder ontwikkelde ATLR 
Architecten zowel het  
globale gebouw, interieur  
en buitenaanleg. De sobere 
zwart-wit combinatie zorgt  
hier voor de rode draad  
binnen heel het gebouw. 
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» PROJECT ODK

 Project ODK omvat enerzijds 
een renovatie van een 
bestaand appartementsblok 
en anderzijds een optopping 
van dit gebouw. De optopping 
omvat drie extra bouwlagen. 
Aan de hand van een 
goede voorbereiding en 
een ESF-structuur zal dit 
project ruwbouwtechnisch 
gerealiseerd worden op  
twee maanden. Afwerking en 
verkoop van de wooneenheden 
kan dus zeer snel opstarten. 
Hetgeen een snelle return  
on investment geeft.  
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» CS & CA

 Voor deze villa’s werd er 
gewerkt met een ESF-
structuur. In beide projecten is 
de specifieke & tegenstrijdige 
eisen van privacy & openheid 
op eigen en specifieke 
architectonische wijze 
ingevuld. Bij de woning CS 
is dit gezien het hoekperceel 
uitgewerkt met een al 
omvattende tuinwand en 
binnenliggende patio’s. Bij CA 
is dit uiteindelijk geresulteerd 
in het wonen op verdiep. 
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» SV ZULTE WAREGEM 

 In de ontwikkeling van de 
Elindus Arena, thuishaven van 
SV Zulte Waregem, staan wij  
in voor het project-, facility-  
en safety management. 

 Na de realisatie van 
tribune B, beter gekend als 
de ‘sfeertribune’, hebben we 
tribune AD gebouwd. In deze 
tribune ligt de focus op het 
VIP-gebeuren. Er werden elf 
skyboxen, een restaurant  
en kantoren voorzien. 
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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.
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