
 

Bij architect Peter Lanszweert kan je terecht voor advies en lange termijn visies.  
Van prospectie tot ontwerp, vergunningen, uitvoering en oplevering.

Het begint steeds met een blanco blad waar jouw 
wensen als eerste genoteerd worden. Waarna in 
samenspraak er gewerkt wordt tot een haalbaar 
project.

Een individuele en zeer persoonlijke aanpak staat 
hoog in ons vaandel. Is uw opdracht klein of groot, 
wij behouden daarbij een optimale aandacht voor: 
jouw individuele wensen, jouw budget, werken naar 
een duurzame en energiezuinige, ruime en luchtig 
aanvoelende leefruimtes.

Er zal steeds respect zijn voor de bestaande 
bebouwing met zijn positieve en negatieve 
elementen.

Het ontwerp komt steeds in een 3D-model dat je op 
alle platvormen kunt bekijken, en je zelf bepaalt wat 
je wil zien.

De specialiteiten zijn verbouwingen, uitbreidingen, 
prospectie, opmetingen en zonevreemde woningen. 
Er zijn referenties met hedendaagse en klassieke 
woningen, zowel nieuwbouw als verbouwingen, 
betaalbare woningen en ook als levenslang wonen, 
waarbij het lang thuis blijven wonen de echte  
drijfveer is.

Er wordt steeds gewerkt vanuit en voor de klant. 
Aangezien er geen groot bureau aangesproken 
wordt zijn alle contacten met de ervaren architect 
en zijn deze direct, vertrouwelijk en persoonlijk.

U kan architect Lanszweert ook contacteren voor:
• prospecties voor aankoop bouwgronden, 

woningen, hoeves, en dergelijke
• voor opmetingen van bestaande panden
• een eerste kennismakend gesprek van een halfuur 

kan gratis
• consultaties voor bouwproblemen, of advies 

wordt per uur verrekend



PROJECT BDL_K

Verbouwing van een woning en het slopen van alle 
overbouwde ruimtes en loodsen op het terrein.

De woning blijft goed herkenbaar zowel in zijn verschijning 
en als met zijn volume. 

Er is een uitbreiding rechts met meerdere platte daken 
en luifels voor de inkom en de keuken. En achteraan 
is er een uitbreiding met een beglaasde doorgang die 
alle gelijkvloerse ruimtes met elkaar en met de mooie 
ingesloten tuin verbinden. 

In het uiterst rechtse deel is de voorgevel van een loods 
behouden en zijn daar de garage en een appartement 
gerealiseerd.







De keuken is hier een knooppunt van leven en wonen samen met het 
licht en de zon. De ochtendzon komt via de smalle ramen boven de luifel 
van de voordeur binnen en in de namiddag en avond ook via de extra 
bovenlichten boven de ramen naar de tuin.

Een heel geslaagde realisatie.



PROJECT BB_W

Verbouwing van een halfopen woning met expressieve nieuwe raamopeningen die 
met metalen uitstekende kaders extra geaccentueerd worden.

De buitenschil is gepleisterd op een isolatiemantel. Het zonlicht maakt hier 
mooie schakeringen.





PROJECT BB_S

Verbouwing van een oude veldschuur tot een kantoor en 
loft (gastenkamer) met behoud van de oude structuren en 
de open binnenvolumes.

De grote raampartij van de loft was voorheen de inrijpoort 
voor de hooiwagen.
Binnen zijn industriële en hedendaagse warme elementen 
gecombineerd met de zichtbaar gebleven bestaande 
structuren.





PROJECT VW_T

Uitbreiding op de verdieping van een archetype 
vrijstaande woning.

Het ontwerp lijkt een zwevend bouwvolume, 
discreet en eenvoudig aanwezig, wit gepleisterd.
De lichte portieken dragen het geheel en zo 
ontstond ook een carport.





PROJECT S

Uitbreiding van een bestaand beschermd erfgoed, voorheen o.a. een herberg / hoeve,  
de reeds op de kaart van Ferraris 1771-1778. 

Hoeve bestaande uit drie losse bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken:  
In kern 18de-eeuws L-vormig hoofdvolume van het woonhuis aan straatzijde, ten noordwesten 
daarvan een schuur met geïncorporeerde stallen (1885) en een bakhuis. 

De uitbreiding langs de straat is ontwikkeld als voortzetting van een gelijkaardig 
volumespel waarvoor de bestaande bouwvolumes de inspiratiebron zijn geweest. Lengtes, 
hoogtes, ritmes zijn hierin belangrijk. De overgang maken met een rietendak maakt 
het heden moeilijker te zien wat er oud en nieuw is. Deze straatgevel is heel gesloten, 
de tuingevel daarentegen is heel open, met veel ramen. De interne leefruimte is zeer 
ruimtelijk met hoge hedendaagse raampartijen met zicht naar de tuin en een open relatie 
naar de verdieping. De kleine patio toont wel wat nieuw en oud is.







Levenslang Wonen:  
kleine ideeën met groot comfort

Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis maar 
een van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Het is een boeiende 
ervaring die veel fijne momenten met zich meebrengt. Maar het houdt ook 
duidelijke keuzes in waarmee u uw verder leven geconfronteerd blijft. Uw 
huis is dus meer dan een aantal vierkante meter en wat bakstenen of andere 
bouwmaterialen. Het is in de eerste plaats uw leef- en beleefomgeving.

Om van uw huis ook uw thuis te kunnen maken, moet u er zich goed in 
voelen. Een huis moet niet enkel mooi maar ook comfortabel en functioneel 
zijn. Een huis kan ook een identiteit hebben die overeen-stemt met uw 
persoonlijkheid, uw omgeving, uw cultuur. Dan zal het  
ook uw thuis worden.

Een architect helpt u om dat te bereiken. Hij fungeert als uw 
vertrouwenspersoon, luistert naar uw wensen en heeft aandacht voor  
wat niet gezegd wordt. Zo kan hij een omgeving creëren die uw behoeften 
en uw gevoelens weerspiegelt.



 

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.

Boterstraat 20, 8490 Jabbeke
0474 83 53 33
info@lanszweert.be

www.lanszweert.be 

Het bruikbare 3D-model voor jou

Om jou te helpen het ontwerp tot jou te laten komen, levert 
architect Lanszweert al zijn ontwerpen af als 3D-model, die 
je via de smartphone of computer of met een virtual reality 
bril kunt doorlopen. Je bepaalt zelf wat je wil zien. Zo kan je 
rond én doorheen je nieuwe woning heen lopen, vrienden 
en familie laten meegenieten. 

Je kan evengoed de plannen bekijken en ook het model half 
doorsnijden om zo een heel goed inzicht te krijgen van wat 
je voorgesteld wordt. Zo hoef je niet plannen te kunnen 
lezen om het geheel te kunnen volgen.
Met deze nieuwste technologie voor 3D komt je grootste 
investering heel realistisch naar je toe.

PROJECT WLL: 3D-doorgeknipt op 1,80 mPROJECT WLL: 3D-voorgevel 


