
ABML is een jong en dynamisch multiprofessioneel 
a rch i tec tenbureau met  ves t ig ingen te  Aar tse laar  en 
Antwerpen.
 
Het bureau werd opgericht in 2007 en bestaat uit 8 vaste 
medewerkers. Wij spitsen ons voornamelijk toe op projecten 
die zich situeren in de collectieve woningbouw, zowel in 
nieuwbouw als renovatie en dit binnen een hoofdzakeli jk 
stedeli jke context. Het architectenbureau heeft ook een 
uitgebreide ervaring in de verwezenli jking van industriebouw, 
kantoren en winkelruimtes, privatieve woningen, scholen, 
totaalinrichting en branding. 
 
ABML  is  gespecial iseerd in archi tectuurprojecten en 
techniekenstudies met een meerwaarde.
 
Wij bieden een totaalservice aan al onze klanten aan waarbij 
we het bouwtraject begeleiden van een eerste l i jntekening tot 
de laatste schroef. Kwaliteit, duurzaamheid en degeli jkheid 
zijn kernwoorden die we laten primeren in al onze projecten.
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RENOVATIE  
van een bed & breakfast

Antwerpen

Renovatie.3



NIEUWBOUW  
39 appartementen met  

ondergrondse parkeergelegenheden

Antwerpen

Nieuwbouw. 4



RENOVATIE  
van een eengezinswoning

Brasschaat
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RENOVATIE  
van een eengezinswoning

Terhagen

Renovatie. 6



Nieuwbouw.

NIEUWBOUW eengezinswoningen
Nijlen

NIEUWBOUW eengezinswoningen
Berlaar
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Samenvoegen.

NIEUWBOUW 
5 appartementen, wagenstall ingen  

en een commercieel geli jkvloers
Hoboken

SAMENVOEGEN VAN 4 GEBOUWEN 
tot 1 appartementsgebouw met  

commercieel geli jkvloers
Antwerpen
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4 APPARTEMENTEN  
en commercieel geli jkvloers

Antwerpen

FLAGSHIP RETAILWINKEL
Kapellen

VERBOUWING  
van een handelspand

Antwerpen

 

9



10



65 appartementen in twee appartementsgebouwen rond een binnenplein,  
ondergrondse garage met 80 staanplaatsen en 2 kantoren

Antwerpen
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156 studentenkamers, 45 woonentiteiten  
en een kindercrèche

Leuven

48 appartementen in twee appartementsgebou-
wen, ondergrondse garage rond een binnenplein

Kontich

Nieuwbouw. 12
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NIEUWBOUWPROJECT  
met school, handelsruimte, kantoor, 68 appartementen en ondergrondse parkeergarage

Antwerpen

Nieuwbouw. 14



NIEUWBOUWPROJECT  
15 appartementen, 5 commerciële units en ondergrondse parkeergarage

Boom

Nieuwbouw.

RENOVATIE  
van gevel

QUICK-DROGENBOS
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Renovatie. 16



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.
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KANTOOR AARTSELAAR
Zinkvalstraat 16, 2630 Aartselaar
 
KANTOOR ANTWERPEN
Ballaarstraat 71, 2018 Antwerpen
info@abml.be
T +32 3 808 22 64
F +32 3 237 45 55
www.ABML.be
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