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Neem contact op voor een gratis offerte 
en een eerste schetsidee 

op basis van uw persoonlijke wensen.

3D impressie

schets plattegrond

sfeerbeeld

technische uitwerking

-  strategie  - -  contact  -
Afhankelijk van uw vraag stellen we 

samen een strategie op. We bekijken 
welke stappen er nodig zijn om uw 

droom te verwezenlijken.
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“An architect is the drawer of dreams”
Grace McGarvie



ArchitectuurLAB begeeft zich op 

verschillende schaalniveau’s. Van het 

detail niveau tot de interieur en 

architectonische schaal tot en met de 

stedenbouwkundige schaal. 

Mijn doel is om deze schalen 

met elkaar te verweven

 

Niet het ontwerp, maar de mens 

staat altijd voorop. Een goed ont-

werp is praktisch en funtioneel als 

een machine, maar heeft ook de 

geborgenheid van een slakkenhuis. 

Een goed ontwerp is geen huis, 

maar een thuis!

Architectuur ontworpen 

voor de mens 

Dat resultaat wordt bereikt door 

goed te luisteren naar u om zo samen 

uw droom te verwezenlijken.

Na 12 jaar in diverse keukens geke-

ken te hebben van internationale en 

nationale architectenbureau’s heb ik 

veel kennis en ervaring opgedaan 

op alle vlakken van het vakgebied 

en mij ontwikkeld tot een flexibele 

en veelzijdige architect. 

Naast opdrachten in eigen beheer 

werk ik ook als freelance architect.

ArchitectuurLAB is een flexibele 

studio die samenwerkingen aangaat 

met de juiste vakspecialisten, op die 

manier worden individuele kwali-

teiten gebundeld. Hierdoor ontstaat 

er voor elk project het optimale team 

van gepassioneerde specialisten.

Het verschil zit hem in het 

kleinste detail

De creatieve ideeën worden ver-

taald in uitvoeringsplannen. Hierbij 

wordt er aandacht geschonken aan 

elk detail en rekening gehouden 

met het totaal beeld.

 

Eenvoud, comfort, rust en verfijning 

streef ik na in mijn ontwerpen.

Het vormgeven van uw droom is mijn 

passie. Inspiratie haal ik onder 

andere uit de natuur, de verschillen 

tussen culturen en de schoonheid van 

de vergankelijkheid. 

Een unieke identiteit is essentieel. 

Dat ziet u bijvoorbeeld terug in de 

contrasten tussen oud & nieuw, het 

respecteren van de bestaande 

elementen en daarin de nieuwe 

integreren en het weerspiegelen van 

het unieke karakter van de opdracht-

gever.
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1+1 =3
samenwerking

Japanse ambacht, het herstellen van 
gebroken aardewerk met goud

instpiratie uit de natuur

passie

Puur en authentiek 

schoonheid van vergankelijkheid


