
“	You	cannot	simply	put	something	new		
into	a	place.		
You	have	to	absorb	what	you	see	around	
you,	what	exists	on	the	land,	and	then	use	
that	knowledge	along	with	contemporary	
thinking	to	interpret	what	you	see”

-	Tadao	Ando

1



RESIDENTIE RHINO
Dit	 project	 met	 twaalf	 appartementen	 en	 twee	
handelspanden	 wordt	 opgetrokken	 met	 extra	
aandacht	voor	energiezuinig	bouwen.	Een	degelijke	
isolatieschil	 in	 combinatie	 met	 energiezuinige	
technieken	zorgt	voor	een	laag	E-peil,	waardoor	we	
het	BEN-label	aan	dit	project	kunnen	hangen.
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Het	wooncomfort	en	functionaliteit	staan	in	dit	project	centraal.	Aandacht	voor	licht	en	lucht		
was	zeer	belangrijk	tijdens	de	ontwerpfase.	De	ruime	en	toegankelijke	appartementen	hebben		
dankzij	de	hoge	ramen	veel	lichtinval	in	het	gehele	appartement.	Ook	privacy	is	belangrijk	voor	het	
algemene	comfort.	Door	afwisselend	vooraan	en	achteraan	ruime	terrassen	te	plaatsen,	die	steeds	
bij	de	leefruimte	aansluiten,	wordt	de	privacy	van	de	bewoner	aanzienlijk	verhoogd.

De	levendige	en	tijdloze	architectuur	wordt	voornamelijk	opgetrokken	in	een	baksteen	met	rode	
kleurnuances	en	heeft	centraal	een	wit	geaccentueerd	volume.	De	houten	gevelbekleding	die	hier	
en	daar	terugkomt,	zorgt	voor	een	warme	en	natuurlijke	touch.	Door	het	combineren	van	deze	drie	
materialen:	ruwe	baksteen,	strakke	gevelpanelen	en	natuurlijk	hout,	wordt	de	architectuur	van		
het	gebouw	een	geheel	dat	perfect	in	het	straatbeeld	past.

Foto’s van deze realisatie kunnen teruggevonden worden op onze website www.ar-vo.be 

© Augustijn Buelens
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RESIDENTIE DE	STATIE

De	Statie	ligt	op	de	kruising	van	de	Molenbergstraat	
met	 de	 Statiestraat.	 Het	 heeft	 een	 frisse,	 luchtige	
uitstraling	door	de	opengewerkte	hoek	die	zo	enkele	
terrassen	creëert.



De	combinatie	van	de	witgeschilderde	gevelsteen	met	accenten	in	rode	bakstenen	en	de	houten	
gevelbekleding	van	de	dakkapellen	zorgt	voor	een	esthetisch,	samenhangend	geheel	met	een	
hedendaagse	landelijke	toets.	Dit	verwijst	naar	de	geschiedenis	van	Rumst	met	zijn	steenbakkerijen	
en	de	oude	witte	hoeven	in	de	omgeving.	De	luiken,	rode	dakpannen	en	de	donkere	plint	bevestigen	
dit	gevoel.	
Voor	elk	appartement	is	er	een	buitenruimte	voorzien.	Voor	het	gelijkvloers	is	dit	met	privé-tuintjes,	
op	de	verdiepen	is	er	per	appartement	een	terras	voorzien.	Dit	met	de	nodige	zorg	rond	privacy,	elke	
buitenruimte	biedt	dus	voldoende	afscherming.	
De	leefruimtes	bevinden	zich	aan	de	buitenruimtes	zodat	een	sterk	binnen	-	buiten	gevoel	optreedt.	
Er	worden	ook	voldoende	ramen	voorzien	in	alle	ruimtes	waardoor	dit	nog	is	extra	benadrukt	wordt	
en	er	zo	een	maximum	aan	zonlicht	binnenkomt.	
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RESIDENTIE HELENAVELD

Dit	 project	 van	 tweeëntwintig	 wooneenheden	
wordt	 opgevat	 als	 twee	 urban	 villa’s	 met	 elk	 elf	
appartementen.	 Tussen	 de	 twee	 volumes	 bevindt	
zich	de	inrit	naar	de	garage	en	wordt	de	link	naar	het	
achterliggende	bos	gelegd,	ook	voor	passanten	in	de	
straat.	Het	bewust	opentrekken	zorgt	voor	een	extra	
beleving	van	het	groen	in	de	omgeving.



De	twee	volumes	worden	opgetrokken	in	een	combinatie	van	lichte	gevelsteen,	witte	gevelbekleding	
en	hout,	voor	een	warm	accent.	De	terrassen	zijn	afgebakend	met	hier	en	daar	claustra’s	in	hout.	
Zo	wordt	er	extra	privacy	gecreeërd.	Er	wordt	gekozen	om	het	achterliggende	groen	en	bos	voor	
semi-publiek	toegankelijk	te	maken	voor	bewoners.	Afsluiting	met	draad	wordt	vervangen	door	
afboording	van	de	privé-tuintjes	met	lage	massieven	in	groen.	Zo	loopt	de	enorme	tuin	letterlijk		
tot	aan	de	achtergevel.

Dit	project	is	vanaf	ontwerpfase	opgevat	als	een	zeer	energiezuinig	en	is	ons	eerste	project	dat	
volledig	gasloos	wordt	gerealiseerd.	Een	slimme	samenstelling	van	een	techniekenpakket	zorgt	
ervoor	dat	de	bewoners	nagenoeg	volledig	op	duurzame	energie	kunnen	rekenen,	zonder	aan	
wooncomfort	te	moeten	inboeten.	Kortom,	een	groen	project	in	een	groene	omgeving.
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KERK KLEIN	VEERLE Met	het	aanbouwen	van	een	nieuwe	multifunctionele	
ruimte,	die	flexibel	genoeg	is	om	voor	verschillende	
doelgroepen	en	verschillende	activiteiten,	wordt	deze	
kerk	en	échte	ontmoetingsplaats.	De	architectuur	is	
sober	 en	 ritmisch	 opgevat,	 zodat	 deze	 aansluit	 bij	
de	bestaande	kerk,	ontworpen	door	Georges	Baines,	
zonder	er	afbreuk	aan	 te	doen.	Eén	accentelement	
kan	men	 echter	 niet	 van	 het	 beeld	 onttrekken:	 de	
voorgevel	is	werkelijk	spectaculair.
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Ontmoeting op de gevel
De	voorgevel	van	de	nieuwe	zaal	is	enerzijds	een	spel	van	open	en	gesloten:	achter	de	bakstenen	
claustra’s	zitten	ramen	verscholen.	Dit	geeft	binnen	een	sereen	effect	van	lichtinval	–	het	lijkt	wel	
de	moderne	versie	van	glas	in	lood.	Anderzijds	is	de	voorgevel	een	werk	met	diepgang.	Elke	steen	
is	in	het	ontwerp	uitgetekend	met	zijn	positie	en	diepte.	Het	resultaat	is	een	tekening	op	en	in	de	
gevel	van	geabstraheerde	mensen	die	elkaar	ontmoeten.

Het	project	was	onderworpen	aan	een	strak	budget,	wat	een	uitdaging	was.	Slimme	keuzes,	zoals	
schilderen	van	een	snelbouw	muur,	gebruiken	van	led	lichtarmaturen	vanuit	de	agrarische	sector,	
het	niet	wegwerken	van	kanalen	onder	het	plafond	zorgde	ervoor	dat	dit	lukte.	De	gevel	werd	
uitgevoerd	door	leerlingen	van	een	technische	school,	in	samenspraak	met	de	aannemer.
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RESIDENTIE ‘T	ZAND
Het	zand	 is	een	kleinschalige	 residentie	met	zeven	
appartementen	die	 inzetten	op	een	 licht	en	 luchtig	
gevoel.	 De	 bakstenenmix	 zorgt	 in	 combinatie	 met	
de	 houten	 accenten	 voor	 een	 karaktervolle	 en	
hedendaagse	 gevel.	 Elke	 woning	 is	 voorzien	 van	
een	eigen	private	 buitenruimte	die	 de	 link	met	 het	
interieur	versterkt.	
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De	donkere	gevelsteen	creëert	een	modern	gevoel	dat	in	combinatie	met	de	houten	accenten	en	
de	insprongen	zorgen	voor	een	speels	geheel.	Midden	in	de	gevel	vindt	men	de	doorgang	naar	de	
parkeerplaatsen	achterin	de	tuin.	Met	de	ramen	is	er	een	speels	ritme	aanwezig	wat	bijdraagt	aan	
de	levendigheid	van	de	gevel.	Langs	de	achterzijde	heeft	men	opnieuw	een	moderne	gevel	waarbij	
de	dakverdieping	voorzien	is	in	hout.	

Elk	appartement	is	voorzien	van	terrassen	of	voor	de	gelijksvloerse	appartementen	een	tuintje.	
Deze	zijn	zo	geplaatst	dat	er	telkens	een	blijvende	link	is	met	de	keuken	of	leefruimte.	Samen	met	
de	open	raampartijen	creëert	men	een	duidelijke	binnen-buitenrelatie	met	een	licht	en	luchtig	
karakter	in	het	interieur.	

Foto’s van deze realisatie kunnen teruggevonden worden op onze website www.ar-vo.be 
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RESIDENTIE VANILLE

Dit	project	met	vijftien	appartementen	en	één	han-
delspand	markeert	de	ingang	van	het	dorp.	Daarom	
werd	er	 gekozen	 voor	 een	 statige	architectuur	met	
landelijke	 accenten.	 Deze	 wordt	 opgetrokken	 met	
extra	aandacht	voor	energiezuinig	bouwen.



Krachtige	en	statige	architectuur	in	een	klassieke	stijl	tekent	de	inkom	van	het	dorp	en	draagt	bij	
aan	de	beeldkwaliteit	van	de	omgeving.
Het	project	is	gelegen	in	een	polderdorp,	waar	nog	enkele	authentieke	hoeves	zijn	bewaard	
gebleven.	Kenmerken	van	enkele	hoeves	zijn	gewitte	muren,	muurankers,	houten	luiken,	een	stenen	
of	geschilderde	plint	en	ramen	met	kruishouten.	Deze	herkenbare	elementen	zijn	in	het	project	
Vanille	geïntegreerd,	en	dragen	bij	tot	de	architectuur	van	het	gehele	project.

De	meeste	appartementen	zijn	door	zon-appartementen.	De	leefruimte	van	de	appartementen	
grenst	zowel	aan	de	voorgevel	als	aan	de	achtergevel.	Zo	valt	er	van	beide	kanten	enorm	veel	licht	
binnen	in	het	appartement.
Met	dit	project	won	AR-VO	een	BIM-award	voor	de	uitwerking	in	3D	en	BIM.

Foto’s van deze realisatie kunnen teruggevonden worden op onze website www.ar-vo.be 
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DE BARONIE

Twee	 halfopen	 eengezinswoningen	 die	 één	 geheel	
vomen,	werden	ontworpen	om	het	uitzicht	 van	een	
vrijstaande	woning	 te	 hebben.	De	 portiek	 bekleedt	
in	 hout,	 dat	 natuurlijk	 vergrijsd,	 verbindt	 de	 twee	
woningen	in	de	voorgevel:	het	hout	van	deze	portiek	
van	de	linkerwoning	loopt	naadloos	over	in	de	gevel	
van	de	rechterwoning.	



De	twee	woningen	worden	met	veel	aandacht	voor	lichtinval	opgericht.	Door	de	twee	halfopen	
bebouwingen	op	de	eerste	verdieping	uit	elkaar	te	trekken,	krijgt	de	linkerwoning	op	de	eerste	
verdieping	enorm	veel	licht	binnen	dankzij	een	raam	in	de	zijgevel	die	uitkijkt	op	de	blinde	gevel	
van	de	aanpalende.	De	rechtergevel	heeft	door	het	gebruik	van	verschillende	dakkoepels	een	zeer	
lichte	bovenverdieping.

De	uitgesproken	baksteenmix	werd	hier	samen	met	padouk	en	zwarte	aluminium	gezien	om	één		
geheel	te	vormen.	Het	is	niet	duidelijk	waar	de	ene	woning	eindigt	en	de	andere	begint,	aangezien	
de	materialen	over	de	twee	woningen	heen	doorlopen	en	afgewisseld	worden.	Zo	tonen	deze	
woning	prachting	in	hun	omgeving	en	geven	zij	de	indruk	van	een	grote	eengezinswoning.
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De auteurs -arch i tec ten  beoefenen hun beroep in  vo l le  onafhanke l i j khe id  u i t  en  benadrukken da t  z i j  deze 
onafhanke l i j khe id  ook  bewaren ten  aanz ien  van de  adver teerders  d ie  in  d i t  boek  vermeld  worden.

“	Architecture	is	really	about	well-being.
	 I	think	that	people	want	to	feel	good	in	a	
space...	On	the	one	hand	it’s	about	shelter,	
but	it’s	also	about	pleasure.”

-	Zaha	Hadid
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