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ARKS krijgt uiteenlopende architectuuropdrachten.

Elke opdracht moet boeien en uniek zijn. Daarom wil ARKS 

niet verstarren in typologieën. 

Met de overheid wordt samengewerkt aan cultuur- en sport-

centra en projecten rond zorg- en scholenbouw. Met de sociale 

huisvestingsmaatschappij wordt een diversiteit aan koop- en 

huurwoningen ontwikkeld. 

Voor private partners ontwerpt ARKS voornamelijk residenti-

ele projecten (privaatwoningen of groepswoningen), industri-

ele complexen, kantoren, siteanalyses en masterplannen.

Onderzoek en innovatie, zowel conceptueel, architecturaal als 

energetisch, vormt de onmisbare basis om deze verscheiden-

heid aan projecten realiseren.

Een variatie aan projecten houdt de architect gefocust op het 

doel: fijngevoelige architectuur creëren voor de gebruiker en 

tegelijk een meerwaarde betekenen voor de omgeving en de 

gemeenschap.

- VBC meets Arks Architecten - - VBC meets Arks Architecten -

ARKS, architectuurstudio

ARKS architecten, gevestigd in de Oost-Vlaamse gemeente 

Aalter, is samengesteld uit vennoten en medewerkers die, af-

hankelijk van hun interesse, elk een eigen specialisatie- do-

mein bestrijken. De verantwoordelijkheden van de architect 

zijn immers dermate complex en (over-) gereglementeerd 

dat expertise onontbeerlijk wordt en een doorgedreven spe-

cialisatie zich opdringt. Het ARKS-team telt 9 medewerkers 

die op een gedreven manier ervaring koppelen aan creativi-

teit, kritisch denken, innovatie en onderzoek. 

Voor elk project wordt een multidisciplinair team samenge-

steld op maat van de opdracht. Dit team wordt geleid door 

een projectarchitect en, naargelang de omvang en complexi-

teit, aangevuld met externe adviseurs, studiebureaus en spe-

cialisten. Elk lid van het projectteam beheerst een specifiek 

facet van de ontwerp- en bouwproblematiek. 

ARKS kiest voor duurzame no-nonsense architectuur.

ARKS wil er absoluut over waken dat, niettegenstaande het 

woud aan regels en wetten, de liefde voor architectuur en de 

zorg voor de kwaliteit van de woonomgeving nooit in het ge-

drang komt.

“Door elk ontwerp tot zijn essentie te herleiden willen we mi-

nimaal determineren en optimale economische en ecologi-

sche haalbaarheid betrachten. Elk project moet de bewoner 

of gebruiker tot creativiteit aanzetten, sfeer genereren en een 

verantwoorde dialoog met zijn omgeving aangaan. Op die 

manier streven we naar innovatieve, flexibele en tijdloze no-

nonsense architectuur, los van elke stijl of heersende trend.

De projecten die ons het meest voldoening geven hebben een 

eigen(zinnige) identiteit door de wijze waarop ze tot stand 

kwamen. Ze zijn meestal het resultaat van definiëren en her-

definiëren van programma’s en probleemstellingen. 

Als gebouwen zich ook goed integreren en aangename reac-

ties bij gebruikers en bezoekers opwekken zijn ze geslaagd. 

Dan moeten ze enkel nog duurzaam zijn en zich in de tijd 

laten aanpassen. Want slechte gebouwen hoeven niet duur-

zaam te zijn. Ze moeten vervangen worden door goede ge-

bouwen.”
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BIM

ARKS architecten heeft zich aangesloten bij het BIM-ver-

haal. BIM staat voor Building Information Modeling waarbij 

een project, tot in de kleinste details digitaal aangemaakt, 

opgebouwd wordt uit objecten waaraan informatie is gekop-

peld.

Dit medium biedt tal van voordelen op het gebied van bud-

getbewaking, planning, visualisering, facilitair management. 

Het reduceert substantieel elke faalmogelijkheid in uitvoe-

ring en het as-built-model is een onontbeerlijke tool voor de 

bouwheer bij de nazorg.  
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