
PVM architects Pieterjan Van Maele studeerde toegepaste architectuurwetenschappen aan St. Lucas te Gent. Na zijn stage in 2011 
startte hij een eigen architectenbureau PVM Architects. Het bureau is gespecialiseerd in het creëren van high-end 
projecten. De focus bij ieder project ligt in het vertalen van de wensen van de bouwheer en de aanwezige context 
naar sfeervolle binnen- en buitenruimten met grote aandacht voor een strak lijnenspel, fijne pure detaillering en het 
gebruik van warme en eerlijke materialen. 

Elke opdracht is een zoektocht naar de perfecte mix waarin esthetiek, techniciteit en budget samen worden gebracht. 
Bijzondere aandacht en energie spendeert PVM architects in het uitbouwen van een betrouwbaar team van 
aannemers en leveranciers. Door jaren ervaring kan het kantoor vertrouwen op solide samenwerkingen met partners 
die garant staan voor een onberispelijk eindresultaat. 

“Onze bouwheren kunnen rekenen op een zorgeloos bouwtraject waarin zij met veel passie en enthousiasme  
begeleid worden bij iedere stap van het bouwproces, van eerste schets tot en met de oplevering”, aldus  
Pieterjan Van Maele.
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WONING R - ROESELARE            nieuwbouwwoning
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Van bovenaf gezien lijkt  deze woning op een grote H. Een niet alledaagse vorm en dit 
vertaalt zich ook  doorheen de gehele woning. 

Vooraan de woning een zeer gesloten straatgevel die zorgt voor de nodige privacy terwijl 
de achtergevel volledig open is gemaakt om maximaal contact met de tuin te garanderen. 
Ook in de materiaalkeuzes zijn duidelijk verschillen zichtbaar. Zo werden de gevels van de 
gelijkvloerse verdieping opgetrokken in donkergekleurde ruwe betonsteen, de gevels van 
het bovenliggende volume in een gladde witheldere gevelpleister.

Geen standaardoplossingen en voorspelbare materialen: contrast is hier het thema. 
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Het contrast in materialen, donker ruw versus 
helder soft, vinden we ook terug in het interieur: 
geborstelde deurpanelen in donker gebeitste 
eikfineer contrasteren perfect met de kastfronten 
in witte volkern. 

Kiezen voor natuurlijke materialen zoals hout en natuursteen brengen 
sfeer in een anders strakke omgeving. De architectuur is clean, het 
interieur misschien wel minimalistisch, maar door natuurlijke elemen-
ten ontstaat een warme gezelligheid. 
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De grootste verrassing van deze woning is niet de visueel volledig 
weggewerkte en ingebouwde koelcel maar het binnenzwembad  
met compleet uitgeruste poolhouse en fitnessruimte. De poolhouse 
beschikt over een binnenbarbecue wat zijn voordelen biedt op 
frissere winterdagen. 
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Dit is dé favoriete plek waar de bewoners kunnen ontspannen 
en genieten samen met hun gasten. Bovendien beschikt de 
poolhouse over een into-pocket schuifraam dat bij openen 
volledig verdwijnt in de gevel wat zorgt voor een hoog 
buitengevoel.
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WONING WF - ARDOOIE            nieuwbouwwoning met huisartsenpraktijk

Een privéwoning met dokterspraktijk en de integratie van een binnenzwembad, dat was de eis van de bouwheer. De uitdaging bestond 
erin alles binnen de stedenbouwkundig opgelegde 350 m² te voorzien. Doordat de praktijkruimtes al bijna de helft van de oppervlakte 
innemen, werd onder meer gekozen om de garage ondergronds te plaatsen. Bijkomend moeten woning en praktijk één samenhangend 
geheel vormen, doch dient er een duidelijk onderscheid te zijn zodat patiënten de juiste ingang weten te vinden.
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De ruimtes van zowel 
de praktijk als de privé-
vertrekken baden in het 
licht door maximaal open 
getrokken gevelopeningen. 
Echter om oververhitting 
tegen te gaan zijn aan de 
zonnige zijden alom luifels 
aanwezig. Luifels en volumes 
die uitschuiven en van elkaar 
verschillen in hoogte zorgen 
voor vormelijke dynamiek in 
dit project.
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De gehele woning wordt ge-
stuurd door een domotica- 
systeem. Domotica zorgt ervoor 
dat verlichting, beeld, geluid, 
HVAC, alarm- & brandbeveili-
ging en toegangscontrole onder 
één gebruiksvriendelijke app te 
gebruiken zijn en probleemloos  
met elkaar kunnen communiceren. 
Daarenboven kunnen sferen gepro-
grammeerd worden waardoor met 
één druk op de knop je zitruimte  
omgetoverd kan worden tot een 
ware cinemazaal.
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Het binnenzwembad, aan drie zijden omsloten door opengaande glazen gevels, staat voluit 
in relatie met de tuin en terras. Dit geeft daadwerkelijk het gevoel van een buitenzwembad 
op hete zomerdagen. Het zwembad is bovendien zichtbaar vanuit de open leefruimte en 
keuken. Het water zien en voelen brengt rust. Dit kan ook vanop het ruime terras waar het 
heerlijk vertoeven is. De aanwezigheid van een buitenkeuken is voor ieder (zomer)feest  
een enorme meerwaarde.
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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 adver-
teerders die in dit boek vermeld worden.

De bovenste etage van de woning herbergt de slaapvertrekken. In tegenstelling tot de rest van de 
woning waar groot-formaat-tegels en parket werden toegepast als vloerbekleding, zijn de vloeren 
en wanden van de natte zones bezet met pastellone. Het gebruik van warm grijze pastellone in 
combinatie met marmer voor de zwevende wastafel en het vrijstaand bad maken van de badkamer 
een serene plaats om na een drukke werkdag helemaal tot rust te komen. 
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