REFERENTIES
Woningen ‐ Verbouwingen


Woning‐ nieuwbouw, Nederlandlaan, Geel
o Woning gebouwd met dragende muren in cellenbeton, afgewerkt met
gevelbepleistering STO, witte kleur, en antracietkleurige leien voor de kopgevels en
de dakbedekking.



Woning – verbouwing Ierlandlaan, Geel
o Strippen van een bestaande dubbelwoning met kantoor en verbouwing tot een
lichte en luchtige woning.



Woonerf, verbouwing ’t Voske , Geel ‐ Bel
o Verbouwing van hoofdgebouw ’t Voske tot 2 halfopen woningen
o Achterliggend woonerf met in totaal nog 4 klassieke woningen, op vraag van
Stedenbouw en M&L.



Woning – verbouwing Hoefijzerstraat, Mol
o Verbouwing van klassieke bungalow, strippen van hoofdvolume en moderne
aanbouw met cellenbeton en bovenbouw in houtskeletbouw.



Woning – nieuwbouw, Manheuvels , Geel
o Woning gebouwd met muren in cellenbeton, afgewerkt met gevelbepleistering en
gebruik van industriële gelakte metalen platen voor de dakbedekking.



Woning – nieuwbouw, Papenblokstraat, Mol
o Laagenergie‐woning met extreem goed geïsoleerde gebouwschil
o Technische installaties met gebruik van o.a. ventilatie systeem D, voorverwarming
van aangevoerde lucht via aard‐warmtewisselaar, warmtepomp..



Woning – nieuwbouw, Tilburgbaan, Brecht
o Kangoeroewoning met combinatie wit gevelpleisterwerk en horizontale houten
gevelbekleding in teak.
o Laagenergie‐woning met gebruik van zonneboiler, aarde‐warmtewisselaar,
ventilatiesysteem D, zonnewerende beglazing, super‐isolerend glas, ..



Woning, Geel‐Bel
o Hoekwoning in gevelpleisterwerk aan de kerk in Geel‐Bel.
o Combinatie met gelakte metalen industriële gevelbekleding.



Woning Straatsburglaan, Mol
o Buitengevels in wit gevelpleisterwerk (Sto) met aluminiumramen Finstral.
o Raffstores als buitenzonwering – vier seizoensglas

o

Laagenergiewoning met super geïsoleerde gebouwschil, WTW, ventilatiesysteem D,
…



Woning Ispralaan, Mol
o Verbouwing met gevelafwerking deels gevelsteen‐ deels gevelpleisterwerk.
o Houtskeletbouwwanden voor lichtgewicht bovenbouw en nieuwe achterbouw in
cellenbeton.
o Zonneboiler, PV‐panelen, laagenergie vloerverwarming, ..



Woning‐ nieuwbouw, Heirbaan, Arendonk
o Passiefbouw met structuur in houtskeletbouw en extra aandacht voor het isoleren
van de gebouwschil en extra aandacht aan alle details in verband met luchtdicht
bouwen.
o Verwarming met Lucht‐water warmtepomp, gebruik van ventilatiesysteem D,
lagetemperatuurs‐vloerverwarming, buitenschrijnwerk met 3‐dubbele beglazing.
o Super‐geïsoleerde gebouwschil met PUR‐vloerisolatie en minerale wol voor
buitenmuren en isolatie van hellend dak.
o Bijzondere goed Luchtdicht gebouw..



Woning‐ nieuwbouw, Slachthuisstraat, Mol
o Antroposofische woning, grondplan in de vorm van een wortelstructuur, dakvlakken
conform structuur van kristallen, met koperen dakbedekking en aardkleurige
materialen.
o De muurvlakken, dakvlakken, de organische structuur e.a. zijn uitgezet op de
hoekpunten en volgens de hellingshoeken van een kristal‐raster..
o Toepassing van de antroposofische visie van Steiner tot in het kleinste detail, met
gebruik van natuurlijke materialen zowel voor het gebouw, als voor zijn interieur, de
verlichting, meubilair en zelfs voor zijn buitenaanleg..



Zandstraat, Mol
o Lage‐energiewoning, cellenbeton + wit gevelpleisterwerk en houten accenten,
moderne woning met panoramisch uitzicht op het achterliggend meer..

Appartementen – meergezinswoningen ‐ serviceflats









Biekebusseltje, Melkstraat Kasterlee, 10 appartementen
Boekel, OLV‐Olen 8 appartementen
Driezenstraat, Turnhout, 6 luxe‐appartementen bij het park
Gasthuisstraat, Geel moderne appartementen
Herentalsstraat, Turnhout, handelszaak + 6 appartementen
Noorderhof, Noorderwijk, apotheek + seniorenflats (serviceflats)
Kloosterbaan, Arendonk, 6 appartementen
Kruisbergstraat, Turnhout, 23 moderne appartementen








Stationsstraat‐Pastoor Van Looystraat, OLV‐Olen, 14 moderne appartementen
Peerdskerkhof, Mol, moderne appartementen + handelszaak
Rozenberg‐Lichtstoetstraat, Mol , 18 appartementen + handelszaak
Waaiburg‐Veldstraat, Geel, 14 appartementen
Zammelseweg 210, Zammel‐Geel, 8 moderne appartementen
…

