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Onze meerwaarde

•  duurzame attitude 

•  meerwaarde creëren d.m.v. concept & 
innovatie, op vlak van ruimtelijke planning, 
architectuur en interieur 

•  onafhankelijke en betrouwbare partner met 
gewaarborgde kwaliteit

•  efficiënt beheer van het bouwrisico van concept tot 
realisatie qua timing, budget en kwaliteit.

Architectuur

D&A creeërt een meerwaarde voor mens en omgeving door 
ruimtelijke analyse, kwaliteitsvolle en authentieke architectuur en 
interieur. Hierbij leggen wij de focus op een efficiënt beheer van het 
bouwrisico van concept tot realisatie qua timing, budget en kwaliteit. 
Onze gebouwen zijn authentiek en bieden vernieuwing, duurzaamheid, 
functionaliteit met veel oog voor detail.

Stedenbouw

De stedenbouwkundige ontwerpen van D&A bieden heldere oplossingen voor complexe 
ruimtelijke vraagstukken. D&A creërt visies en concepten voor publieke ruimte tot 
stedenbouwkundige studies als masterplannen en RUP’s. Hierbij zijn wij creatief en denken 
out-of-the-box zonder de economische haalbaarheid uit het oog te verliezen. Wij bezitten de 
skills om onze visie om te zetten in een leesbare presentatie en overheden te enthousiasmeren 
in onze visie.

Interieur

Onze visie is er één van esthetische eenvoud met oog voor detail. We benaderen elk interieur vanuit een 
andere invalshoek en gaan steeds op zoek naar de perfecte harmonie tussen omgeving, interieur en meubilair. 
We gaan inventief om met de ruimte en behouden telkens een persoonlijke sfeer. Elk project krijgt een eigen 
kleurenpalet dat zorgt voor uniformiteit.

D&A architecten telt vandaag een 20-tal 

medewerkers. We brengen dagelijks, bij 

Belgische bedrijven, creatieve en originele 

concepten op vlak van architectuur, 

interieur en stedenbouw. De kracht van 

D&A bestaat al 25 jaar uit een geïnte-

greerde aanpak van de vakgebieden 

stedenbouw, architectuur en interieur.  

Wij streven naar een architecturale 

tweespraak met onze opdrachtgevers om 

vernieuwende ideeën en concepten te 

creëren. Binnen de grote diversiteit aan 

opdrachten behoren gerealiseerde 

projecten als masterplanning, publiek-

private samenwerkingen, stedenbouw-

kundig onderzoek, handelscomplexen, 

zorg, residentiële gebouwen, privé-

woningen, industriële panden, vaak in 

combinatie met het interieur.
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RESIDENTIE DE KERING
LOMMEL
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CAREXKWARTIER
DIEST
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TANDARTSENPRAKTIJK BENEDENTI  
HERENTALS
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LIMBOMA
HASSELT
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EDUCATIEF- EN ADMINISTRATIEF CENTRUM
PELT
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RESIDENTIE MAXIMILIAAN
LOMMEL
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BRICKX2.BUILD
LICHTAART
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ARTSENPRAKTIJK DE DREMPEL
LOMMEL    © fotografie Manu Bloemen



De auteurs-architecten oefenen 
hun beroep in volle onafhanke-
lijkheid uit en benadrukken dat 
zij deze onafhankelijkheid ook 
bewaren ten aanzien van de 
adverteerders die in dit boek 
vermeld worden.
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