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P. LAN ARCHITECTENBUREAU
Met ruime ervaring in de bouw, profileren we ons volop in het segment van de privéwoningbouw. Ons streven bestaat erin de bouwheer bij te
staan gedurende alle fases van het bouwen. Van droom tot thuis. Omdat wij een groot belang hechten aan het bouwen van jouw thuis. Ons
team van architecten staat voor je klaar.

NIEUWBOUW
Met hedendaagse 3D-technologie en een VR-experience, krijgt je droom vorm nog voor hij er staat. We zetten hier hard op in om jou van bij de
start een correct beeld te geven van hoe je thuis eruit zal zien. Een thuis bouw je immers voor het leven.

RENOVATIE
De noden en behoeften van je woning veranderen mee met het leven. Een woning die daaraan beantwoordt, is van grote waarde. Samen slagen
we erin je huis aan je gewijzigde verlangens te laten voldoen. Zo blijft je huis ook je thuis.

ONZE AANPAK
Een doel zonder PLAN is slechts een wens. Jouw wens of droom is wat we willen horen. Zo ontwerpen we geen huis, maar creëren we een thuis.
Wonen kun je immers overal. Thuiskomen daarentegen … Het ontwerp groeit organisch rond jouw behoeften en verlangens, in een persoonlijke,
menselijke interactie. Onze uitgesproken keuze voor de privéwoningbouw laat toe om ingenieus en vernieuwend te blijven schrijven en je van zo
veel mogelijk zorgen te onthouden. De voorbije 25 jaar schreven we met trots mee aan het verhaal van veel mensen. Jouw idee en onze expertise.
Als dat geen PLAN is.
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NIEUWBOUW L
Bouwen voor je eigen gezin was voor mij een zeer
boeiende ervaring en leidde tot heel wat gesprekken
met mijn vrouw om het functionele van alle gewenste
ruimtes in een architecturaal geheel te gieten,
waarbij de polyvalentie van de ruimtes een
belangrijke rol speelde.
De keuze om de kinderkamers, berging en carport op
het niveau van de inkom te voorzien heeft enerzijds
als voordeel dat deze kamers, bij het uitvliegen van
de kinderen, diverse functies kunnen aannemen: een
bureau, wellness, logeerkamer ... Anderzijds geeft
dit als bijkomend pluspunt dat de eerste verdieping
met de leefruimte/keuken niet gehinderd wordt door
ruimtes voor het stallen van wagens en de inkom.
Deze keuze leidt tot een ruime, open, lichtrijke ruimte
met loftgevoel, waar het heel aangenaam wonen is.
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WE MAKEN KENNIS
Zoals het in goeie
relaties hoort te
gaan, leren we
elkaar uitgebreid
kennen. Ons traject
samen, als partners
in het uitvoeren van
jouw droomPLAN,
wordt er één waar
we beiden goeie
herinneringen aan
overhouden. Ons
project start met
een goed gesprek.

NIEUWBOUW S
In Loppem bouwden we deze privéwoning voor twee
sympathieke dames. Prioritair was een leefkeuken
met eiland, waar alle gasten aan tafel kunnen
aanschuiven. De ruimte voor een aparte eettafel
veranderde in een ruime, gezellige zitruimte. We
koppelden de nodige privacy en de perfecte balans
tussen leefkeuken en zitruimte aan de mooie tuin.
Een perfecte thuis om tot rust te komen na een
zware werkdag.
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NIEUWBOUW G
Voor het ontwerp van zijn privéwoning in Wondelgem,
vroeg deze bouwheer rekening te houden met zijn
voorliefde voor moderne architectuur. We kozen
voor gepleisterde betonbouw. Hout, glas en crepi
zorgen voor een lijnenspel dat een esthetische en
functionele eenheid vormt. De grote aandacht voor
de details zorgt ook voor een grote, energetische
meerwaarde.
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WE TEKENEN
Het huis waar
je van droomt,
de verbouwing
waarnaar je
verlangt ...
Een open gesprek
waarin jij vrij
spreekt en wij onze
expertise naast die
verlangens leggen.
Zo komen we tot
een ideale match
tussen droom en
werkelijkheid.
Binnen jouw
budget.
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RENOVATIE A
Bij deze woning in Assebroek moesten alle ruimtes
contact hebben met de omliggende tuin en bos. De
oude veranda werd een nieuw volume in glas en hout
en gaat zo op in de groene omgeving.
Op de gelijkvloerse verdieping zweven houten
buitenwanden boven de ramen. De zijgevel trokken
we open. Nu gaan de ruimtes tussen oud en nieuw
geruisloos in elkaar over.
Op de eerste etage kwam een badkamer in het
nieuwe volume. De houten structuur voor de ramen
zorgt voor privacy en optimaliseert tegelijk het
contact met het groen rondom.
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VAN BOUWAANVRAAG TOT
UITVOERINGSPLAN
Bouwaanvraagdossier, aanbestedingsdossier,
uitvoeringsplan ...
Een hele rompslomp
als je er niet in thuis
bent. PLAN laat je
niet aan je lot over.
We staan je bij met
raad en daad, want
jij wil vooral bezig
zijn met je droom.
Bij de onvermijdelijke administratie
helpen we je graag.

NIEUWBOUW C
Deze bouwheer ging voor een dubbel: de verbouwing
van het ouderlijk huis en deze nieuwbouwwoning in de
aanpalende tuin. Hier opteerden we om de klemtoon
te leggen op de relatie tussen de leefruimte en
keuken en de zuidgeoriënteerde tuin. De verzonken
ramen op het gelijkvloers en de etage functioneren
ook als zonnewering. Het dakvolume, afgewerkt met
een zink staande naad, is een subtiel eerbetoon aan
de pater familias.
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JE PARTNER
TIJDENS DE
REALISATIE
Net omdat een
bouwproject voor
jou een immense
impact heeft,
willen wij ook
jouw adviserende
partner zijn in
het volledige
bouwproces. Ons
advies kun je al
inwinnen nog voor
je een bepaald
perceel koopt.
Als jouw
bouwpartner
kiezen we resoluut
voor een open
en glasheldere
communicatie.
Zo sluiten we
misverstanden uit.

NIEUWBOUW SJ MET 3D-PRESENTATIE
Van deze twee sympathieke zussen kregen we de
opdracht hun woningen te ontwerpen op twee naast
elkaar liggende loten in Waardamme.
In deze woning voorzien we een atelier, waarin de
zussen samen hun creativiteit ten volle kunnen
benutten om mooie kunstwerken te maken.
In beide ontwerpen lopen twee balkvormige
volumes (weliswaar onder verschillende hoeken)
doordacht in elkaar over, zodat de ontwerpen
zowel organisatorisch, vormelijk als esthetisch een
architecturaal geheel vormen.
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VERBOUWING D MET 3D-PRESENTATIE
Na een grondige voorstudie werd beslist het
hoofdgebouw te behouden, dit volledig te strippen
en de achterbouw te vervangen door een nieuw
volume dat volledig opgaat in het bestaande
volume.
De sfeer van de bestaande woning is terug te vinden
in de nieuwe uitbreiding. Ook het optimaliseren van
de relatie met de tuin was primordiaal. Het wordt
een karaktervol pareltje!
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VAN 3D-ERVARING TOT THUIS
De nieuwste technologieën laten ons toe om je grootste investering realistisch in beeld te brengen. Je koopt geen auto door enkel een fotootje te bekijken.
Laat staan dat je dat met je huis zou doen. PLAN toont het je zo realistisch als maar kan. Dankzij onze VR-technologie wandel je letterlijk door en rond je
toekomstige woning.

LEVENSECHT VOORGESTELD
Het is niet voor iedereen even makkelijk om zich concreet te kunnen voorstellen hoe alles vorm zal krijgen. Plannen
lezen vergt specifieke kennis en veel ervaring. Omdat dit geen evidentie is, investeerden wij in hedendaagse
technologieën die je toekomstige thuis zo levensecht maken als maar kan.

JE WONING OP JE SMARTPHONE
Naast onze helder uitgetekende plannen in 2D en verschillende digitale afbeeldingen, krijg je als klant een BIMxbestandje. Dit stelt je in staat om via een eenvoudige app op je smartphone, tablet of computer door je huis te
wandelen in 3D. Zo krijgen de tekeningen ook echt vorm en wordt het abstracte al meer concreet.

VIRTUAL REALITY ERVARING
Die ervaring kunnen we voor jou nog intenser en realistischer maken. Onze architecten bieden je namelijk de
mogelijkheid om bij ons de virtualrealitybril te komen opzetten om je gedurende die beleving echt helemaal in je
woning te wanen. Voor de volle 360 graden. Een kamerbrede kijk op wat het wordt. Door jouw eigen ogen.

P. LAN ARCHITECTENBUREAU
Baron Ruzettelaan 160, 8310 Assebroek
050 37 53 53 | info@planconcept.be | www.planarchitectenbureau.be

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.

