
Dehullu Architecten CVBA, met als zaakvoerder Bert Dehullu, werd opgericht onder zijn 
huidige vorm in 2008 en is gegroeid uit het bureau De Hullu & Partners opgericht door 
Philippe Dehullu in 1979.

Dankzij een gedegen en jarenlange expertise is Dehullu Architecten erin geslaagd om 
een brede portefeuille aan opdrachten en projectervaring op te bouwen, gaande van 

privaat-residentieel tot publieke en utilitaire gebouwen. De opdrachtgevers zijn 
zowel particulieren, private ontwikkelaars, professionelen als publieke instanties. 
Voor de meeste opdrachten worden stabiliteit en speciale technieken door het 
bureau zelf uitgevoerd. Dit typeert meteen ook onze open ontwerpgeest en 
projectaanpak, waarbij elke opdracht steeds vanuit de basis wordt bedacht 
of herdacht, vaak om te komen tot inspirerende realisaties met een sterke 
verweving van omgeving, (infra-)structuur en gebouw. Indien van toepassing 
wordt voor gespecialiseerde studies (akoestiek, erfgoed, omgevingsaanleg 
…) samengewerkt met specialisten in hun domein.
Dehullu Architecten behaalde verschillende prijzen en werd internationaal 
gepubliceerd.
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Auditorium AZ Groeninge, 2014 Kortrijk

Het auditorium maakt deel uit van een congrescentrum dat gelegen is op een uithoek van de site van het 
Algemeen Ziekenhuis in Kortrijk. Het ziekenhuis zelf en de bijhorende infrastructuur is ontworpen op een 
‘streng’ cartesiaans assenstelsel. Het auditorium wordt ontworpen als een gebouw met een eigen identiteit, als 
een plek waar personeel en bezoekers zich kunnen afzonderen in een sfeer die zich onderscheidt van die van 
het ziekenhuis. Het gebouw wordt niet ontworpen op een stelsel van een x- en y-as, maar als een boogvormige 
lijn, geïntegreerd in een groene omgeving.
Het gebouw is een uitbreiding op een bestaande villa, gebouwd in ‘hoevestijl’. Deze villa wordt ingericht als 
congrescentrum met een zestal vergaderzalen. Door de ligging van het auditorium was het noodzakelijk om 
een dubbele ingang te voorzien, waarbij elke ingang gelegen is op een verschillend niveau. De helling van het 
auditorium maakt gebruik van dit niveauverschil en verbindt de 2 inkomniveaus.
De gebogen vorm wordt gematerialiseerd in metselwerk, waarbij de gevelstenen verticaal gemetseld zijn. 
Door de ‘tapse’ en gebogen vorm van de muren was dit de meest logische manier om de gevelstenen te 
metselen. De traphal wordt verlicht met een kunstwerk, de ‘Light Blubs’, van de Nederlandse kunstenares 
Pieke Bergmans.
Het auditorium is geschikt voor 230 bezoekers.

+ Akoestiek : Avitech - Brugge

+ Foto’s: Dennis De Smet

+ Nieuwbouw

+ Opdrachtgever: AZ Groeninge VZW

+ Stabiliteit: Lieven Vangeluwe

+ Technieken: Dehullu Architecten
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Therapeutisch Centrum, 2017 + Kortrijk 

Het nieuwe therapeutisch centrum voor het ziekenhuis van AZ Groeninge wordt strategisch niet in het 
ziekenhuis zelf ondergebracht. Zo krijgt de ‘patiënt’ niet het label ‘ziek’. Het therapeutisch centrum is een open 
centrum en de therapieën zijn gericht op herintegratie in de maatschappij. De nabijheid van het ziekenhuis 
garandeert wel alle zorg en deskundigheid. De keuze voor de inplanting valt op een oude vierkantshoeve in 
een uithoek van de site. De hoeve is al terug te vinden op de 18° – eeuwse Ferrariskaarten en is dan ook 
beschermd door Onroerend Erfgoed. De stallingen en de schuur van de hoeve worden grotendeels intact 
gehouden en gerestaureerd zodat deze nieuwe functies kunnen herbergen.
De nieuwbouw wordt als een schakelgebouw ontworpen tussen schuur en stallingen. Hierdoor ontstaat 1 
complex, waardoor toegankelijkheid en functionaliteit geoptimaliseerd worden. De nieuwe uitbreiding zoekt 
contact met het natuurlijke op de site : de buffervijver van het regenwater, tevens reservoir van bluswater. 
De vele watervogels en aanwezige flora in en rond de vijver vormen een verademing op de site van het 
ziekenhuis. De therapieruimtes kragen uit boven het wateroppervlak. De psyche van ‘patiënt’ en ‘verzorger’ 
worden omgeven door rust en waterleven.

+ Nieuwbouw | Renovatie

+ Opdrachtgever: AZ Groeninge VZW

+ Stabiliteit: Lieven Vangeluwe

+ Technieken: Dehullu Architecten
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34 Sociale woningen, 2020 + Zwevegem  

Dehullu Architecten wint de wedstrijd voor het bouwen van 34 sociale woningen op de zone Losschaert in 
Zwevegem. Dit pilootproject op het vlak van waterhuishouding kadert binnen de visie van de intercommunale 
Leiedal. Ondanks de ondergrond van klei wordt maximaal ingezet op infiltratie, recuperatie en buffering 
van hemelwater. De verschillende bekkens, grachten en wadi’s worden landschappelijke meerwaardes en 
structureren de site.

De 34 woningen volgen de suggestie van het RUP en worden ingericht op perceelbreedtes van 6m. Het 
terugspringen van gevelvlakken, gebruikelijk voor achtergevels, wordt hier aan de voorgevel uitgewerkt als 
een kwaliteit. Meteen worden de carports geïntegreerd in het volumespel. Alle woningen zijn ‘doorzon’ en 
beschikken over een private tuin, ook de gestapelde woningen.

+ Nieuwbouw

+ Opdrachtgever: Eigen Haard cvba-so

+ Press & Awards: wedstrijd 1° plaats

+ Stabiliteit: Dehullu Architecten

+ Technieken: Dehullu Architecten

+ VMSW
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Woning CG, 2019  + Zwevegem 

Het perceel bevindt zich in tweede lijn van een verkaveling uit de jaren 70.  De mooie afmetingen en oriëntatie 
van het perceel zijn de sturende parameters voor het ontwerp.  De hoge leefruimtes zorgen voor kwaliteit, licht 
en ruimtelijkheid.  

+ Foto’s: Klaas Verdru

+ Nieuwbouw

+ Stabiliteit: Dehullu Architecten

+ Technieken: Dehullu Architecten
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Woning DN, 2017 + Rollegem

De zonevreemde woning is gelegen in landbouwzone, waar een vervallen hoeve mag worden gesloopt binnen de 
regelgeving van zonevreemde woningen. De vergezichten zijn uitzonderlijk te noemen voor Vlaanderen. Ook de 
oriëntatie is gunstig. De stedenbouwkundige voorwaarden leggen op dat de footprint van de oude hoeve voor 75% 
moet worden bebouwd. Deze plek is niet geschikt om de leefruimtes te voorzien, maar wel voor het slaapgedeelte. 
Logischer wijs ontstaat een L-vormig gebouw, waarbij de dag- en nachtgedeeltes het terrein structureren rond een 
binnengebied met zwemvijver. 

+ Nieuwbouw

+ Opdrachtgever: privé

+ Stabiliteit: Dehullu Architecten

+ Technieken: Dehullu Architecten
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Woning P-DM, 2017  + Harelbeke

De bestaande woning wordt gesloopt. Het zuiden bevindt zich aan de straatzijde. Deze minder gunstige oriëntatie 
wordt omgebogen tot een voordeel. De leefruimtes worden achteraan op het perceel ingericht. Aan de voorzijde zijn 
berging en garage georganiseerd. Tussen leefruimtes en berging wordt een binnenkoer / patio ontworpen. Hierdoor 
krijgt de leefruimte, met beglazing op de 2 langste gevels contact met tuin én de zuidgerichte binnentuin. Door 
inplanting van berging en garage ontstaat voldoende privacy t.o.v. de straat.

+ Nieuwbouw

+ Opdrachtgever: privé

+ Stabiliteit: Dehullu Architecten

+ Technieken: Dehullu Architecten
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Stadhuis, 2011  + Harelbeke

Door de groei van stad en stadhuis ontstaat de behoefte voor een betere dienstverlening aan de burger, 
extra kantoor- en vergaderruimte en een heldere circulatie voor de volledige site. In het verleden groeide 
deze veeleer op basis van ad hoc beslissingen om snel aan de hoogste noden te voldoen. In 2007 ontwikkelt 
Dehullu Architecten een masterplan om te anticiperen op toekomstige noden. In 2010 biedt een uitbreiding 
van de huidige site zich aan door de aankoop van de aangrenzende 19-eeuwse vlasfabriek, op dat moment 
in gebruik als academie. Om de circulatie op de site beter te structureren wordt het nieuwe inkomgebouw 
geplaatst centraal op de site, gelegen tussen twee historisch waardevolle gebouwen.
Het nieuwe inkomgebouw verbindt de beide aanpalende gebouwen. Geen van de verdiepingsvloeren 
bevinden zich op hetzelfde niveau. De uitdaging bestaat er in om alle verdiepingen toegankelijk te maken voor 
rolstoelgebruikers. De verticale circulatie wordt dan ook strategisch gekozen.
Door de centrale ligging van het stadhuis, gelegen op het snijpunt van 2 belangrijke invalswegen, kan het 
nieuwe inkomgebouw een accent vormen in de huizenrij. Er wordt gekozen voor een vuilafstotende, helder 
witte gevel- en dakbekleding. Door deze duurzame materiaalkeuze is geen bijkomende actieve koeling nodig, 
doorgaans een grote kost in kantoorgebouwen.

+ Foto’s: Tim Van de Velde

+ Nieuwbouw | renovatie | restauratie

+ Opdrachtgever: Stadsbestuur Harelbeke

+ Stabiliteit: Lieven Vangeluwe

+ Technieken: Freddy Clauwaert
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Duopraktijk, 2008  + Kortrijk

De tandartsenpraktijk bevindt zich in het verlengde van het perceel van de private woning van de opdrachtgever. De 
tuin vormt de schakel tussen woning en praktijkruimtes. De geringe oppervlakte van de bouwzone geeft de aanleiding 
om de praktijkruimtes te voorzien op de eerste verdieping. Door een verschuiving van de beide praktijkruimtes 
ontstaan 2 secundaire ruimtes : het labo enerzijds en circulatieruimte anderzijds. De praktijkruimtes krijgen een 
accent in de hoogte. Deze ruimtelijkheid met zenitale lichtinval waarborgt de privacy van de patiënten enerzijds en 
de privacy ten opzichte van de private tuin anderzijds. 

+ Foto’s: Tim Van de Velde

+ Nieuwbouw

+ Opdrachtgever: privé

+ Stabiliteit: Dehullu Architecten

+ Technieken: Dehullu Architecten
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De auteurs-architecten beoefenen 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

Dehullu Architecten

+32 (0)56 21 96 11

Stasegemdorp 151, 8530 Harelbeke, Belgium

info@dehullu-architecten.be
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