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Eugeen Joorsstraat 50 – 2140 Borgerhout – tel. +32 (0)3 235 85 31 – www.pulsarchitecten.be

PULSarchitecten, opgericht in 2004, is ontsproten uit een
samenwerking tussen architecten die zich toeleggen op alle schalen
binnen de ruimtelijke ordening: stedenbouw, architectuur en
interieurarchitectuur. De bundeling van deze verschillende expertises
leidde tot een sterk groeiende ervaring in diverse programma’s
voor particuliere bouwheren, vennootschappen en verenigingen,
OCMW’s, AG VESPA, sogent, de Vlaamse overheid, lokale besturen, het
gemeenschapsonderwijs (GO!), diverse huisvestingsmaatschappijen
... PULSarchitecten neemt regelmatig deel aan (besloten) wedstrijden
en participeert in projecten over heel Vlaanderen.
We zoeken telkens een passende, contextgerelateerde oplossing, niet
zozeer door te focussen op een specifiek te bereiken beeld, maar via

© bram vangampelaere

1

10>

architraaf – februari 2017 – n° 191

het gericht werken aan identiteit, klinkt het bij PULSarchitecten. Het
onderbouwd uitbalanceren van het aanwezige en het nieuwe is de
nuance die wij onszelf willen voorhouden. Het is een sterkte waarin we
zeker nog willen groeien. Ze biedt ons inziens een rijke gelaagdheid die
projecten resistenter, zelfbewuster en dus duurzamer maakt. Identiteit
genereren via het ingrijpen, het ‘maken’ / ‘mouleren’ van context is hoe
wij opdrachten benaderen, ongeacht schaal of programma. Zoeken naar
identiteit vinden we essentieel… Identiteit creëren eveneens…. Hoewel
dat niet zonder risico is – het kan ontsporen (dokter Frankenstein), en
waarom misschien ook niet, als er maar een besef van dat risico is. Alles
heeft natuurlijk een voorgeschiedenis of context en dus identiteit. Het
is bovendien bruut en te makkelijk om iets al te vlug te bestempelen
als karakterloos… Om zo geforceerd en ongenuanceerd ‘identiteit’ op te
dringen… Dit interesseert ons hoegenaamd niet…
“We zijn van mening dat de kracht van een ontwerp schuilt in de
intelligente flexibiliteit van een team dat nieuwe programmastellingen
met een open geest benadert, en dus niet via een eenzijdig doorgedreven,
specifieke kennis. Voor vragen omtrent ontwerp, budget, programma,
timing, materialisatie of rendabiliteit kunnen enkel oplossingen worden
ontwikkeld via het gericht samenbrengen van ‘bezochte’ (gezochte en
behandelde), op kennis gefundeerde en frisse antwoorden. Via een
procesgestuurde controle op het concept, de uitwerking, de detaillering
en de uitvoering kan je binnen omlijnde criteria steeds een hoge
standaardkwaliteit realiseren. Deze methodiek gunt ons bewust een
grote ‘ontwerpvrijheid’, dynamiek en een open blik. Met een dergelijke
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Kostuumatelier passief kinderdagverblijf
en 5 passief woningen
Antwerpen
2 Twee laag-energie hoekwoningen
Ledeberg
3 Twee hoekwoningen
Antwerpen
5 BUSO school de bloesem
Sint-truiden
6 Stadsappartementen Falconplein
Antwerpen
7 Woonerf met 13 woningen en 6 app
Lembeke
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invalshoek pakken we elke opdracht – ongeacht haar schaal –
aan als een uniek vraagstuk, om zo te komen tot een geëigend en
‘oorspronkelijk’ resultaat.
Recente realisaties van PULSarchitecten zijn het passieve
kinderdagverblijf Bobijn, een onderdeel van het Kostuumatelierproject in Antwerpen, stadsappartementen op het Falconplein
in Antwerpen, enkele lage-energiewoningen in Ledeberg en
twee BuSO-scholen (De Bloesem in Sint-truiden en De Dageraad
in Kortessem). Momenteel spitst het zich toe op een aantal
sociale woonprojecten in Antwerpen, Turnhout en Wulpen,
zorgprojecten in Antwerpen en Stekene en een passief bouwblok
in de Cadixwijk in Antwerpen.
PULSarchitecten bestaat uit een team van ongeveer vijf mensen,
geleid door drie partners: Bart Viellefont (1971, Lier), Philippe Van
Deyck (1975, Wilrijk) en Bram Vangampelaere (1977, Brugge).
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