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Duurzame renovatie, restauratie en nieuwbouw 

“Slimme architectuur is het ultieme samenspel tussen exacte en niet-exacte 
wetenschap. De juiste formule voor een gezonde mix vind je alleen dankzij 
jaren ervaring in verschillende architecten- en studiebureaus. Nu vormt ze dé 
basis voor mijn eigen aanpak als zelfstandige architect en projectmanager. Via 
Archicon vertaal ik ze in kwaliteitsvolle nieuwbouw-, renovatie- en restauratie-
projecten om voluit in te (be)leven.”

Katrien Vanderleyden
Ir. Architect
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In Mechelen-Bovelingen geniet je maximaal van de rustige, groene 
omgeving. Die is ideaal voor een kine-specialist. Maar ook na een 
actieve carrière als zorgverlener, blijft de woning relevant. Want het 
plan houdt nu al rekening met een toekomst als kangoeroewoning. 
Zo weten de bewoners dat er later een kwaliteitsvolle oplossing is 
om de kinderen te laten inwonen. 

NIEUWBOUW — Woning met praktijkruimte & toekomstige kangoeroewoning
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Limburg is een rijke voedingsbodem voor toerisme- en hospitality-
projecten. Van een luxe-B&B tot op een grotere schaal ... een 
viersterrenhotel in woongebied. Daarom koos de bouwheer 
bewust voor een subtiele architectuur. Anders dan een moderne 
blokkendoos wekt dit ontwerp de indruk dat het gebouw hier 
al altijd gestaan heeft. En zo is het de ideale setting voor een 
authentiek hotel waarin de hele familie aan de slag gaat.

NIEUWBOUW — Hotel — Kinrooi
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TOTAALRENOVATIE & INTERIEUR — Woning — Hasselt
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RENOVATIE — Hoeve — Alken

In Alken heb je heel wat authentieke hoeves. Sommige met veel 
vakwerk en andere met wat minder. De eigenaars van deze hoeve 
kozen bewust voor een combinatie van traditioneel vakwerk met 
moderne materialen. Daarbij hebben we de bestaande hoeve 
behouden. Op de plaats van de oorspronkelijke varkensstallen kwam 
een nieuwbouw. De combinatie van een ruwe betonvloer, veel hout en 
grote, open ruimtes creëert een loftgevoel met een historisch kantje.
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Achter de voorgevel in baksteen zit een traditionele vakwerkhoeve 
verscholen. Door de verschillende volumes te ontmantelen, is 
een grondige renovatie mogelijk. De originele balken en spanten 
komen op een nieuwe fundering waardoor het pand een gezonde 
basis vindt voor een lange toekomst. Een strak, hedendaags 
volume verbindt de drie oorspronkelijke gebouwen. Zo combineer 
je het beste van toen en nu tot een geheel dat klaar is voor morgen.

RESTAURATIE — Hoeve De Klok — Wimmertingen
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Kasteel Hasselbroek is een geklasseerd kasteel. ARCHICON 
begeleidde de restauratie en de instandhouding van een 
imposante zijvleugel. Door die ingreep blijft het kasteel gevrijwaard 
van verder verval. Zo kunnen ook volgende generaties genieten 
van het fascinerende gebouw. Omdat de zijvleugel heel instabiel 
was, bouwden we binnen een staalconstructie die het gewicht van 
de muren en het dak overneemt. Daarna volgde de restauratie van 
het dak zelf. Elke stap verliep in nauw overleg met Agentschap 
Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid.

RESTAURATIE — Kasteel Hasselbroek — Jeuk
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INTERIEUR — Woning — Nieuwerkerken

Architectuur gaat over een harmonieuze woonomgeving creëren. En 
daarbij heb je natuurlijk de buitenkant van je woning — het gedeelte 
dat voor iedere voorbijganger zichtbaar is. Maar ... ook een binnenkant. 
En die kant is vooral voor jezelf, aangevuld met je gasten of klanten. 
In Nieuwerkerken tekende ARCHICON als interieurarchitect een 
totaalconcept voor de benedenverdieping, inclusief dokterspraktijk.
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RENOVATIE — Van een zonevreemde woning (1979) naar een hedendaagse woning
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De vorige eigenaars van de unieke woning in Gobertange-stijl 
hadden die gedeeltelijk gerenoveerd. Maar ... niet in de stijl van 
de woning. Daarom wilden de nieuwe eigenaars alles graag 
terugbrengen naar de oorspronkelijke staat. Van daaruit bouwden 
we een woning die aan alle gevraagde functies en vooral aan alle 
verwachtingen voldoet — mét respect voor de typische stijl van de 
streek.

RENOVATIE — Woning — Jodoigne
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RENOVATIE — Woning — Mechelen

Stel: je hebt een prachtige tuin met een zwembad. Dan probeer je 
een maximaal binnen-/buitengevoel te creëren. Door de achtergevel 
helemaal open te werken met glas. Inclusief een Keller Minimal 
Windows-wand: de extra strakke profielen vallen amper op. En al 
zeker niet als je die wand volledig open schuift. Zo laat je het terras 
naargelang het weer bewust deel uitmaken van ‘binnen’ of ‘buiten’.

1515



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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