
JN architecten werd opgericht 
vanuit een passie voor architectuur. 
De architectuur in de gedaante van 
een gebouw dat ontstaat uit het 
programma en budget van de klant, 
de stedenbouwkundige context én 
vanuit een ecologisch en economisch 
standpunt.

Hierbij wordt steevast gestreefd naar 
architectuur met een grote A, zonder 
deze voorgaande facetten uit het oog 
te verliezen. De communicatie met 
de bouwheer staat steeds voorop, 
van schets tot oplevering.
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Dit lessenaarsdak vormt een symbiose 

tussen de stedenbouwkundige 

voorschriften om een hellend dak te 

realiseren enerzijds en de wensen 

van de bouwheer, een moderne 

vormgeving toe te passen, anderzijds. 

Om de moderne architectuur kracht 

bij te zetten werd er gekozen voor een 

strakke gevelsteen, verlijmd in verstek, in 

combinatie met zwart buitenschrijnwerk.

NIEUWBOUW
KOPPELWONING

Fase: Afgewerkt
Bouwjaar: 2020

  

RESIDENTIE SI
Tielt, België

>>
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Het interieur en het exterieur zijn 

geoptimaliseerd en geven het vroeger 

afgeleefde handelspand het nodige 

karakter. De duurzame materialen 

bieden de bouwheer een comfortabele 

en functionele woning op lange termijn.

VERBOUWING  
HANDELSPAND NAAR WONING

Fase: Afgewerkt
Bouwjaar: 2020

  

RESIDENTIE GK
Zwevezele, België

>>
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Een budgetvriendelijke en 

energiezuinige woning werd 

gerealiseerd rekening houdend met de 

wooneisen en stijl van de klant. Een 

tijdloos karakter werd verkregen door 

lichtgrijs verlijmde gevelstenen en zwart 

geolied hout te combineren met zwart 

aluminium schrijnwerk.

NIEUWBOUW  
ALLEENSTAANDE WIJKWONING

Fase: In uitvoering
Bouwjaar: 2021

  

RESIDENTIE NS
Wingene, België

>>
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Het bouwen van twee koppelwoningen 

kan op een budgetvriendelijke 

manier een meerwaarde bieden qua 

architectuur in zijn omgeving. Broer en 

zus sloegen voor dit project de handen 

in elkaar om een hedendaags plaatje  

te creëren.

HERBOUW 
TWEE KOPPELWONINGEN

Fase: In uitvoering
Bouwjaar: 2021

  

RESIDENTIE MD
Passendale, België

>> >>
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RESIDENTIE DN
Zwevezele, België

>> >>
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Een landelijk gelegen woning met een 

vakantiegevoel. Het zicht op de velden 

en een duidelijk aanwezig zwembad 

zorgen samen met de witte rechtlijnige 

architectuur voor het droomplaatje 

van de klant. Interieurarchitecte 

Justien Lescouhier zorgde met haar 

interieurontwerp voor de juiste  

finishing touch.

NIEUWBOUW 
EENGEZINSWONING

Fase: In uitvoering
Bouwjaar: 2021
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RESIDENTIE VV
Zwevezele, België

>> >>
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Een strak volume in het landschap 

met een hedendaags modern en 

warm interieur was de opzet van deze 

nieuwbouwwoning. De nog te kaleien 

gevelsteen vormt een gewaagde match 

met het strakke steellook schrijnwerk.

HERBOUW
EENGEZINSWONING

Fase: In uitvoering
Bouwjaar: 2020
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Een eengezinswoning in landelijke 

stijl met enkele strakke accenten. Het 

werd een fijne samenwerking met 

interieurarchitecte Justien Lescouhier 

waarbij interieur en exterieur perfect op 

elkaar afgestemd werden.

HERBOUW 
LANDELIJKE WONING

Fase: In uitvoering
Bouwjaar: 2021

  

RESIDENTIE CL
Sint-Eloois-Winkel, België

>>
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RESIDENTIE W
Zwevezele, België

>>
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De bestaande site krijgt door dit 

herbouwproject de nodige upgrade. 

De woning werd op zijn oorspronkelijke 

positie herbouwd en de paardenstalling 

vestigt zich in het nieuwe bijgebouw 

dat veel kleiner ontworpen werd  

dan de oorspronkelijke loods, wat  

het landschappelijk karakter ten  

goede komt.

HERBOUW  
LANDELIJKE WONING  
MET BIJGEBOUW

Fase: Afgewerkt 
Bouwjaar: 2020

  

RESIDENTIE VH
Lissewege, België

>> >>
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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.
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