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a-tract architecture is een architectenbureau dat ontstaan is in 2014 uit het voormalige Holistic Architecture. Voormalige medewerkers sloegen 
samen een nieuw traject in en richtten in 2014 de nieuwe vennootschap op. Holistic Architecture was reeds een voortzetting van het voormalige Groep 
Delta architectuur en stedenbouw. 

We zijn een jong en compact architectenbureau met een frisse kijk op de dingen. Het bureau wordt geleid door Sophie Weygers. We zijn efficiënt 
georganiseerd, met een kernteam waarbinnen de noodzakelijke competenties verankerd zijn. Door deze smalle kern ontstaan er korte lijnen tussen 
klant, opdrachtgever en alle mogelijke (bouw)partners. Hierdoor kunnen we een nauwe samenwerking tussen alle partners onderhouden en kan er 
snel op de bal gespeeld worden. Projectmatig doen we beroep op ervaren en gerespecteerde deskundigen, op freelance basis, in onderaanneming of 
in de vorm van een tijdelijke vennootschap. Inderdaad verzamelen we steeds per project de beste mensen. 

a-tract architecture is actief in de domeinen ruimtelijk ontwerp, architectuur, interieur en renovatie, en dit voor een veelheid van opdrachten: 
kantoren, kmo & logistiek, binnenstedelijke complexen en masterplanning, residentiële ontwikkelingen, mixeduse projecten, hotels, zorgcentra, 
schoolgebouwen… Behalve in architectuur staan we opdrachtgevers ook bij in andere domeinen: ruimtelijke planning en masterplannen, 
projectmanagement en expertise in circulair bouwen. 

We zijn gekneed uit duurzame grondstof, we zijn gegroeid uit een bezorgdheid om eindige energie en eindige materialen, we zijn getriggerd door 
de totale footprint. a-tract architecture heeft zich daarom ook geëngageerd voor de Green Deal Circulair Bouwen. Tegelijk waken we steeds over 
de economische haalbaarheid, de reality check van elke visie. De afgelopen jaren hebben wij al verschillende duurzame gebouwen, waaronder 
ook verschillende circulaire gebouwen, ontworpen en gerealiseerd. Deze circulaire projecten lenen zich uitstekend voor circulaire bouwmethodes 
en materialen, voornamelijk omwille van hun grote behoefte aan flexibiliteit. Het betreft diverse projecten, zowel industriegebouwen als 
opleidingsgebouwen, maar ook het interieurontwerp van een circulaire kantoorinrichting behoort tot ons portfolio. Daarnaast doen wij onderzoek 
naar circulair bouwen door het voeren van panelgesprekken met bijvoorbeeld fabrikanten, maar ook met slopers, om inzicht te krijgen in zowel het 
productieproces als het end-of-life-scenario van verschillende materialen en producten om gefundeerde en duurzame ontwerpkeuzes te maken.  
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HAVENBEDRIJF   a-tract architecture werd winnaar van de wedstrijd voor 
het ontwerp, het bouwen en het onderhouden van de nieuwe huisvesting van Havenbedrijf 
Antwerpen, samen met Cordeel Group en met tractebel-engie. Deze Design-Build-Maintain-
overeenkomst kwam tot stand na een langlopende procedure waarin vijf mededingers met 
elkaar in concurrentie gingen.
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RADISSON PARK INN   In de TT-toren in Hasselt werd een voormalig kantoorgebouw 
gerenoveerd tot hotel met vierentachtig kamers, lobby, restaurant en vergaderzalen. Daarnaast werden ook 
twaalf appartementen en een fitness voorzien. De centrale circulatie zorgt voor leesbaarheid en openheid en 
maakt een vlotte bereikbaarheid van de diverse functies in de toren mogelijk. De vergaderzalen zijn voorzien van 
verplaatsbare scheidingswanden en maken flexibel gebruik mogelijk. Een afzonderlijke balie bij de vergaderzalen 
kan opengesteld worden bij evenementen.
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vzw KASOG   Om eenheid in de diversiteit van de verschillende colleges 
te creëeren, werden in het Masterplan enkele basisconcepten naar voor geschoven. 
Er wordt bijvoorbeeld voor elk van de verschillende colleges gestreefd naar een 
eigenheid en kleinschaligheid door het creëeren van “kamers”. Door de verschilllende 
clusters rond de kamers te organiseren wordt er gezorgd voor een menselijke schaal 
en een geborgenheid binnen de grote campus. Als verbinding tussen de verschilllende 
kamers wordt een sterke verbindende figuur aangelegd: de connector. Deze ruimte 
zorgt ervoor dat de campus leesbaar is en als één school gaat werken.
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PLOT   PLOT is een uitgesproken duurzaam én circulair opleidingsgebouw dat wordt 
opgericht door de provincie Limburg, ten behoeve van de brandweer, geneeskundige hulp, 
politie en veiligheidsdiensten. We hebben alle overredingskracht gebruikt om het reeds zeer 
duurzame wedstrijdontwerp te upgraden naar een volledig circulair gebouw. Bovendien hebben 
we maximaal ingezet op het ontwerpen van een flexibel én toekomstbestendig gebouw.
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LAB2FAB / TIKB   Lab2Fab/TIKB, gebouwd rekening houdend met het circulaire gedachtegoed, flexibel en 
demontabel, is een Design & Build-project dat gerealiseerd werd in opdracht van twee opdrachtgevers, namelijk Greenville 
en de gemeente Houthalen-Helchteren. Aangezien beide gebouwen zowel gelijktijdig ontworpen als uitgevoerd werden door 
dezelfde architect en dezelfde aannemer, kunnen beide realisaties als één project beschouwd worden. Lab2fab is een cleantech 
bedrijfsgebouw dat werd opgericht door GreenVille nv, ten behoeve van startende ondernemingen in de Cleantechsector, en 
dit aansluitend bij de activiteiten die GreenVille uitoefent in het aanliggende oude mijngebouw.

a-tract architecture won samen met Houben NV de “Design & Build”-wedstrijd die eraan vooraf ging.
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KIDS   Het project betreft een passief nieuwbouwproject temidden van het groen, gelegen 
op de terreinen van KIDS vzw te Hasselt. Het project is een nieuw en vooral belangrijk onderdeel 
van de infrastructuur van Kids. Ze verzorgt onder andere de dagopvang, het verblijf — er is een 
internaat in ondergebracht — maar ook het (buitengewoon) onderwijs en mobiele begeleiding aan 
kinderen en jongeren met doofheid of slechthorendheid, taal- en spraakstoornissen en autisme-
gerelateerde problematieken.
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CLARISSEN   Op de site van het beschermde Clarissen- 
klooster in de binnenstad van Sint-Truiden combineert 
a-tract architecture restauratie en renovatie met een zeer 
compacte nieuwbouw. Na afbraak van de historisch irrelevante 
gebouwdelen worden 31 wooneenheden georganiseerd rond een 
gemeenschappelijke kloostertuin. De kapel en de ontmoetingsruimtes 
op het gelijkvloers van de gerestaureerde 18de eeuwse vleugel 
vormen een verlenging van de individuele woonruimte.

“We zijn van de optie uitgegaan dat we voor nog eens eeuwen een 
gelijkaardige invulling willen behouden, met dit verschil dat het 
een soort ‘lekenklooster’ wordt dat een vooropgezet doel heeft van 
zelfredzaamheid en zorgzaamheid voor een beperkte gemeenschap, 
met privé zowel als gemeenschappelijke delen”

Uitgangspunt voor de restauratie en reconstructie van het 
beschermde monument was de situatie zoals in 1852, met zoveel 
mogelijk recuperatie van bestaande materialen en elementen. De 
nieuwbouw is bewust eenvoudig en sereen gehouden.
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PPS MIJNPARK   Mijnpark Houthalen-Helchteren omvat 
de herontwikkeling van de vroegere mijnsite van Houthalen. Mijnpark 
is een nieuw belevingspark tussen het Nieuw Administratief Centrum 
(NAC) en de Greenville Campus. Het masterplan bestaat uit 180 duurzame 
en energiezuinige woningen (deze fase van de residentiele ontwikkeling 
bestaat uit 105 appartementen) op maat van starters, jonge gezinnen, 
eenoudergezinnen en senioren, een stadspark, het Limburgplein, een 
schakelplein dat gelegen is tussen het NAC en de Green-Ville Campus, een 
verbindingsweg naar de Stationsstraat, een cleantechcampus, LAB2FAB 
bedrijfsincubator, een innovatief Qrios opleidingsatelier en een jeugdhuis.
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TWEEVOETJESWEG   Aan de Tweevoetjesweg in Bilzen zullen 20 nieuwbouwappartementen 
gebouwd worden op wandelafstand van het centrum. Het project is gelegen op een sterk hellend terrein, een 
landschappelijke benadering is zonder meer het uitgangspunt. 

Voor de omgevingsaanleg wordt een ruimtelijke samenhang beoogt met het voorliggende toekomstige groene 
plein en aangrenzende parkgebied. Er wordt gestreefd naar een minimale oppervlakte verharding en maximaal 
groen. Het hellende niveau wordt mooi opgenomen in het geheel en heuveltjes geven diepte doorheen het hele 
landschapsproject waardoor het zicht vanuit het centrum van Bilzen een groen karakter krijgt.
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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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