
DAVID ADAM en NELE WENES

Nele Wenes en David Adam zijn elkaar tegengekomen op de banken van Sint-Lucas in 
Gent. Beiden hebben ze hun masterdiploma Architectuur op zak. Na jaren hun eigen weg 
te gaan, was de tijd rijp om hun krachten te bundelen onder de naam Adam Wenes.

Ontwerp en uitvoering.

Van concept over ontwerp tot en met werfopvolging, alles kan je van ons verwachten. We willen  

je van in het begin een project voorstellen dat je verrast mét respect voor jouw wensen, noden  

en bezorgdheden. De schoonheid van elke ruimte ontwaren, dat is onze missie. Het bestaande

verbeteren en de pijnpunten die je ervaart oplossen.

Elk project is uniek en vergt een specifieke aanpak. We denken eerst globaal en (re)organiseren  

de ruimte op plan. Vervolgens gaan we meer en meer in detail tot het ontwerp in onze én jouw ogen 

perfect aansluit met jouw manier van leven. De rode draad in onze projecten is dat we een

unieke wereld creëren die zowel verfijnd als spontaan is.
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1. Concept.

We dagen je uit.

Je kiest niet enkel voor ons omwille van onze techniciteit, maar ook omdat je een zekere stijl en smaak met ons deelt. 

Niets moet, alles mag én kan. Daag ons uit om er net iets meer van te maken, om niet zomaar jouw wensen klakkeloos 

om te zetten in realiteit, maar om er onze eigen visie aan te geven. Om jouw ideeën nog grootser te maken.
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Bart & Ingrid — Knusse hoekjes a.u.b.

De vraag? Een woning met veel knusse hoekjes, om te zitten, te relaxen, te spelen.

Het antwoord! Geen rechthoekige leefruimte, maar een 3-delinge: de keuken met eetplaats kwam 
terecht in de nieuwe uitbreiding achteraan, de zitkamer achter de voorgevel en tussenin kwam 
een polyvalente ruimte. Die tussenruimte werd gecreëerd door een groot kastenvolume. Deze 
verbindt de zitkamer met de keuken, maar voorziet ook een deur naar de achterliggende ruimte, 
waar de inkom en vestiaire zich bevinden. Het meubel werkt dus scheidend, maar ook verbindend.

Bewuste keuzes. Natuurlijke, lichte materialen en terugkerende kleurelementen doorheen de 
volledige ruimte.
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Tineke & Alexander — Totaalinrichting

De vraag? Een grondige renovatie en uitbreiding van de woning.

Het antwoord! Deze karaktervolle woning overleeft dankzij een grondige facelift.  

De veranda en een deel van de koterij worden afgebroken voor een nieuw volume dat 

zich naar de tuin toe opent. De volledige beglaasde puntgevel verzekert een overvloed 

aan licht en lucht in de leefruimtes. De leefkeuken vormt het scharnierpunt van de 

L-vormige ruimte. 

Bewuste keuzes. Karakteristieke gevelelementen leiden tot een uitbouw met een twist.

© fotografie: Pilar Shoots
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2. Architectuur.

Architecturaal ontwerp.

Nele Wenes haar fascinatie voor architectuur gaat verder dan het maken van een functioneel gebouw. Het moet de 

zintuigen prikkelen! Of het nu renovatie is of nieuwbouw, we vertrekken steeds vanuit een globaal idee en gaan tot 

in detail van de ruimte of de volledige woning. De ruimtes moeten niet enkel mooi ogen, maar moeten ook logisch in 

elkaar zitten zodat jij er maximaal van kan genieten. Daarbij houden we rekening met jouw initiële ideeën en vereisten. 

Die interpreteren we en zetten we om in een allesomvattend ontwerp.
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Fem & Jochen  
— Een ware metamorfose

De vraag? De aanbouw met keuken slopen om een 
lichte en luchtige woning te hebben.

Het antwoord! We reorganiseerden de ruimtes in de 
lengte om meer openheid te creëren. We brachten 
de leefruimte naar achteren en alle functionele 
ruimtes naar voren met de keuken als centraal 
element.

Bewuste keuzes. We lieten de dakconstructie 
steunen op de stijlen van het houtskelet. De puurheid 
van dit detail en de ritmiek van de constructie 
zorgen voor evenwicht in de ruimte.
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Bjorn & Eva — Totaalinrichting

De vraag? Contact maken via de leefruimte met de keuken en met de tuin.

Het antwoord! De keuken en eethoek die vooraan zaten werden achteraan geplaatst, 

aansluitend op de leefruimte. De keuze werd gemaakt om de garage te slopen. Dit 

zorgde ervoor dat het zicht naar de tuin vrij kwam. In de plaats kwam een lichtrijke 

uitbreiding waarvan de zwarte en witte accenten exterieur en interieur verbinden.

Bewuste keuzes. Door de keukenwand visueel door te trekken naar buiten, konden de 

technieken, die in de garage stonden, geïntegreerd worden in het ontwerp.
© fotografie: Pilar Shoots
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3. Meubelatelier.

Meubelen uit eigen atelier.

David Adam werkt graag met zijn hoofd én met zijn handen. De meubelontwerpen die we maken, kunnen in  

eigen atelier worden geproduceerd. We bekijken een meubel niet enkel functioneel en architecturaal, maar ook 

organisatorisch. Het mag het ritme van de ruimte niet verstoren, maar moet net een meerwaarde bieden. Net daarom 

kan het zijn dat we de bestaande ruimte wat reorganiseren, om elk aspect ervan optimaal tot zijn recht te laten komen.
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Wouter & Tine — Meer zitruimte

De vraag? Speelgoed ligt overal en er is niet genoeg 
ruimte om te zitten … Help!

Het antwoord! Een wandmeubel waarin de televisie op-
geborgen kan worden, waar boeken uitgestald staan en 
waar plaats voorzien is voor een extra zitbank. Onder-
aan werden er lades voorzien en op de kop een schuif-
deur die het volledige binnenstuk mooi kan verbergen.

Bewuste keuzes. Alle materialen werden mooi op 
elkaar en op de rest van het interieur afgestemd. Ook 
de eettafel werd vernieuwd, om een prachtig geheel te 
vormen met het wandmeubel.
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Lode & Ingrid.
— Een keuken met ademruimte

De vraag? De aanbouw met keuken slopen om een 
lichte en luchtige woning te hebben.

Het antwoord! We reorganiseerden de ruimtes in de 
lengte om meer openheid te creëren. We brachten 
de leefruimte naar achteren en alle functionele ruim-
tes naar voren met de keuken als centraal element.

Bewuste keuzes. De bestaande fundering van de 
veranda gebruikten we om de glaspartij op te plaat-
sen. We creëerden een grote oversteek om geen 
oververhitting te krijgen die werd afgewerkt in hout. 
De planken vloeien in de naad perfect in elkaar over.
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Filip & Martine — Totaalinrichting

De vraag? Een bestaande loods werd in 2004 verbouwd tot een handelsruimte en  
12 lofts. Eén van deze lofts werd tot nu toe verhuurd. De tijd was rijp voor de eigenaars 
om er hun eigen stekje van te maken.

Het antwoord! De loft werd zo goed als volledig gestript en vanaf nul terug opgebouwd. 
Een uitdaging was de lage balkenstructuur van de twee niveaus waarmee rekening 
gehouden moest worden. Delen van de verdiepingsvloer werden gesloopt om meer licht 
tot in de kern van de loft te krijgen. Ook werd extra aandacht besteed aan akoestische 
isolatie. De renovatie gebeurde met respect voor de oorspronkelijke structuur.

Bewuste keuzes. Delen van de verdiepingsvloer slopen om meer licht in de kern van de 
loft te krijgen. Gebruik van lichte materialen versterken dit gevoel.
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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.

Architectuur & meubelatelier.

Wij zijn architect en meubelmaker; in één of apart. De ervaring en kennis van het ene nemen we mee in het andere, 

en omgekeerd. Doordat we dezelfde manier van denken delen, versterken onze architectuur en onze meubels elkaar. 

Als mens, architect en meubelmaker zijn we compleet op elkaar afgestemd. Zo ontstaat een perfecte wisselwerking 

tussen onze twee domeinen. 

Onze samenwerking is voelbaar in elk van onze projecten. Ervaar het zelf.
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architectuur en onze meubels elkaar. Als mens, architect en meubelmaker zijn we compleet op 

elkaar afgestemd. Zo ontstaat een perfecte wisselwerking tussen onze twee domeinen. 

Concept. Architectuur. Meubelatelier.

Onze samenwerking is voelbaar in elk 
van onze projecten. Ervaar het zelf. 

NOT.

NOT, of gewoon niet ons ding. Bovendien is het ook niet het onze, maar wel dat van jou. Om te 

weten wat je echt wil, moet je eerst beslissen wat je niet wil. Vertel ons waar je niet van houdt. 

Daarna is het aan ons. Luister naar onze ideeën, neem een kijkje in onze gedachten vooraleer we 

ze op papier zetten. Gefascineerd? Wacht tot je het resultaat ziet. 
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