
Veld K Architecten staat voor professionaliteit, dialoog en creativiteit. Mathieu 
Van de Velde en Tom Van de Kerckhove, de twee zaakvoerders, staan samen 
met het Veld K-team, garant voor kwaliteit en persoonlijke service.

Doorheen de jaren hebben we de nodige expertise opgebouwd in 
uiteenlopende architectuuropdrachten in zowel nieuwbouw als renovatie: 
woningen en appartementen, KMO-gebouwen en publieke opdrachten, 
interieur en design. 

Deze diversiteit is een bewuste keuze. Zo werken we steeds op maat, waarin 
we tijdens het ontwerp- en bouwproces in constante dialoog treden met de 
opdrachtgever. Via dit interactief studie- en groeiproces vertalen wij de noden 
en wensen van de opdrachtgever in herkenbare en toch unieke realisaties. 
Hierbij verrichten we steeds onderzoek naar een vernieuwende vormgeving, 
eigentijds materiaalgebruik en een verfijnde detaillering. 

Iedere opdracht plaatsen wij in de bredere ruimtelijke en maatschappelijke 
context, waarbij we steeds rekening houden met het economische en 
ecologische aspect. Het streven naar een samenspel van balans tussen deze 
elementen maakt onze ontwerpen maatschappelijk verantwoord en relevant. 
Ons uitgebreide portfolio is op de volgende pagina’s geïllustreerd.

Met veel goesting en expertise zet het Veld K-team zich dagelijks in om uit 
ieder project het beste te halen!
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RESIDENTIEEL - MODERN

Hedendaagse architectuur is een veruitwendiging van een cultuur.  
Compositie, programma, functionaliteit en oriëntatie vertalen zich in een  
uniek architecturaal opus
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RESIDENTIEEL - HOFSTEDE

Landelijke architectuur is tijdloze architectuur, waarbij we onze inspiratie halen uit onze bouwgeschiedenis.  
We eren het verleden en combineren dit met een hedendaags wooncomfort
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KMO- EN BEDRIJFSGEBOUWEN

Bij KMO-gebouwen zoeken we steeds naar een architectuur waarin de visie 
van het bedrijf vervat is. In open dialoog creëren we een gebouw dat de 
gevraagde uitstraling biedt naar zowel klanten als medewerkers
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INTERIEUR

Bij een interieuropdracht koppelen we de gevraagde stijl met de wensen 
van de bouwheer. Dit vertalen we in aangename ruimtes, waar beleving en 
comfort centraal staan
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MASTERPLANNING EN ONTWIKKELING

Een antwoord bieden op maatschappelijke kwesties, dat is de kern voor het ontwerp van  
appartementsgebouwen en woonzones
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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.

VELD K ARCHITECTEN

GALGENVELDSTRAAT 16A 
8700 TIELT

INFO@VELDK.BE 
051 69 51 36 

WWW.VELDK.BE
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