
MISSIE

Op maat van bouwheer, context en conditie
Het maken van architectuur is complex. De bouwheer confronteert de ontwerper met steeds ingewikkeldere 
bouwprogramma’s binnen het vooropgesteld budget, een steeds denser wordende context vraagt meer ingenieuzere 
oplossingen en alle relevante maatschappelijke en ecologische condities stellen de architect zwaar op de proef.  
hvh-architecten vindt dit net de uitdaging en zoekt steeds naar de beste oplossing op maat van de bouwheer. Een open 
dialoog met de bouwheer is daarvoor primordiaal om het ontwerpproces gunstig te laten evolueren. Voor hvh-architecten 
is de bouwheer dé initiator van het project en is er van overtuigd dat een kwalitatief project start bij een juiste formulering 

van de ambitie van de opdracht. 

Tijdloos versus traditioneel
Alles lijkt reeds bedacht, maar de zoektocht naar vernieuwing bestaat nog steeds.  
hvh-architecten is niet geïnteresseerd in trends en hippe architectuur, maar tracht een tijdloosheid in 
hun ontwerpen op te nemen waardoor het lijkt alsof alles nooit anders was. Elke steen in een rivier zal 
de stroom van die rivier beïnvloeden, maar uiteindelijk mag geen enkele steen de stroom blokkeren. 
hvh-architecten heeft de ambitie om steeds alles tot het uiterste te onderzoeken met uitermate veel 

zorg en finesse, zonder het totaal beeld uit het oog te verliezen.  

Zonder begrenzing 

Binnen de hedendaagse conditie moeten nieuwe ontwerpopgaven over de verschillende disciplines heen 
moeiteloos in elkaar overlopen. hvh-architecten vervaagt bewust de grenzen tussen landschaparchitectuur – 
stedebouw – architectuur en interieurarchitectuur en zoekt vaak naar ontwerpoplossingen op de rand van deze disciplines. 

Van stoel tot stad.

Netwerkgedachte als kernversterking
Naast een multidisciplinaire aanpak, is er ook voldoende specialiteit en gedetailleerde ervaring nodig. Daarom kan  
hvh-architecten steeds beroep doen op haar professioneel netwerk van specialisten die hen steeds bijstaan. Daarnaast is 
hvh-architecten steeds bezig met een constante bijscholing en uitpuring van het vakgebied. Door de projectervaring wordt 
constant bijgestuurd in de aanpak en opbouw van nieuwe projecten en is het bureau een continu leerproces, waarin plaats 

en tijd wordt vrijgemaakt voor onderzoek en ontwikkeling. 
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BURO

hvh-architecten is jong én ervaren. Inne Van Herle en Koen Heyvaert werken sinds 2006 intensief samen aan enkele 
woningbouwprojecten waarin zij ervaring op deden in het doelgericht bouwen van hedendaagse kwalitatieve architectuur. 
Deze inductieve werkmethode zorgde voor een brede gedragen basis voor het groeiend bureau dat zij verder samen 
uitbouwden.
 
hvh-architecten werkt aan projecten met verscheidenheid. Systematisch heeft het team ervaring opgedaan vanuit het 
archetypisch veld van de architect. Momenteel worden zowel projecten uitgewerkt voor de overheid als privé. 

Elk project heeft zijn eigen specifiteiten, probleemstellingen, schaal, budgetten en type bouwheren. Sommige projecten 
worden voor een openbaar bestuur uitgewerkt, sommige zijn private opdrachtgevers. De complexiteit is vaak dezelfde, 
enkel de aanpak is anders. Het werken binnen een vooropgestelde timing, budget en kwaliteitseis zijn niet vreemd voor 
hvh-architecten. 

Daarnaast stelt het bureau zelf zeer hoge eisen aan kwaliteit en duurzaamheid en wordt er steeds gezocht naar de beste 
uitvoering van de opdracht.

hvh-architecten
nieuwstraat 37
2550 kontich

t 03 293 88 83
f 03 293 88 84

info@hvh-architecten.be
www.hvh-architecten.be

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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The Home Library is een uitgave van THL bv, Henry Fordlaan 56, 3600 Genk. Niets uit The Home Library mag geheel of gedeeltelijk overgenomen of vermenigvuldigd worden zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Bij overname dient de correcte bron vermeld te worden. Alle beelden gebruikt in deze The Home Library werden door onze eigen fotografen genomen of worden verondersteld door derden ‘vrij van rechten’ te zijn aangeboden 
aan de uitgever. The Home Library aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid wanneer beelden aangeleverd door derden niet vrij van rechten zijn. De adverteerder is verantwoordelijk voor de door hem ingezonden tekst, 
fotografie, logo’s en dergelijke. De adverteerder vrijwaart THL bv tegen alle vorderingen die zouden kunnen voortvloeien uit de schending van rechten van derden. De uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve 
informatie met betrekking tot de gegevens van de bedrijven die terug te vinden zijn in deze The Home Library. De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor ondervonden schade voortvloeiend uit fouten 
of onvolledigheden in de inhoud van The Home Library.
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