
VK Architects & Engineers 

Multdisciplinair ontwerp- en studiebureau 

VK Architects & Engineers is een ontwerp- en studiebureau met meer dan 60 jaar ervaring en 

knowhow. Als multiprofessionele en interdisciplinaire onderneming bieden we een weids 

gamma aan disciplines binnen het ontwerp- en realisatieproces. Daarbij richten we onze 

inspanningen op bouwheren uit de publieke en privé-sector, met de focus op een aantal 

specifieke doelmarkten. 

 

VK Architects & Engineers is actief in vier marktsegmenten: Healthcare, Buildings, Industry 

en Infrastructure. We bieden onze Healthcare-klanten een totaalpakket onder één dak: 

masterplanning, architectuur, engineering, interieur en landscaping. Daarbij staat VK 

Architects & Engineers zowel in voor de architectuur-disciplines (masterplanning, 

programmatie, ontwerp, interieur, landschap), als voor de engineering (stabiliteit, 

infrastructuur, speciale technieken).  

 

In elk project streven onze professionals naar een integrale benadering. Een concept dat alle 

disciplines integreert, inclusief de knowhow van de gebruikers, biedt voordelen op alle vlak. 

Kostenefficiëntie en tijdswinst tijdens het ontwerp- en bouwproces, een versterking van de 

architecturale identiteit, onderhoudsvriendelijkheid, flexibiliteit, optimaal comfort ... Zo 

ambieert VK Architects & Engineers een duurzaam resultaat op lange termijn en binnen een 

ruime context. Voor de meetbare aspecten van duurzaam bouwen kunnen ontwerpers, 

ingenieurs en bouwheren beroep doen op onze BREEAM Professional en International 

Assessors, en onze EPB-reporters. 

 

Door de sterke focus op de zorgsector wil VK Architects & Engineers een meerwaarde 

bieden aan de opdrachtgever. Wij investeren daartoe sterk in studie van de sector door 

literatuurstudie, reizen en deelname aan congressen, en dit vaak samen met klanten. De 

kennis die wij zodoende verzamelen, wordt verspreid door het organiseren van studiedagen 

voor ons ziekenhuiscliënteel en klantspecifieke presentaties, voornamelijk bij de visie- en 

conceptvorming. 

 

De portefeuille van VK Architects & Engineers bevat nu verschillende lopende projecten 

voor 

de aanbieders van ouderenzorg en de nieuwbouw van drie ziekenhuizen op 'greenfield'-sites 

met meer dan 700 bedden, naast de andere lopende projecten voor verschillende grote 

Belgische ziekenhuizen. 

 

In concreto relevant voor deze evaluatie hebben we reeds eerder een aantal third party 

reviews gedaan, dit ook in het buitenland. Zo werd onder meer een uitgebreide technische 

review uitgevoerd van een publiek-privaat ziekenhuis in Dong Nai (Vietnam) en werd 

onlangs nog een masterplan review uitgevoerd voor een ziekenhuis in Angola. In beide 

evaluaties werd de specifieke vakkennis op het vlak van zowel uitvoeringstechnische als 

ontwerpaspecten aangewend om de nodige verbetertrajecten voor te stellen. 



Nationale en internationale erkenningen 

VK Architects & Engineers wordt erkend als toonaangevend bureau op de Belgische 

Healthcare-markt. Zowel op nationaal als internationaal vlak werd deze erkenning bevestigd 

door toekenning van een aantal awards. We vermelden hier een aantal behaalde erkenningen.  

 

- EUROPE CLINICS ER department (Brussel, 2015) 

International Academy Awards for Design & Health 

Highly Commended for “Use of Art in Public and Private Spaces” 

 

- POLITIETOREN (Charleroi, 2015) 

Council on Tall Buildings and Urban Habitat 

Best Tall Building Award Finalist - Europe Region 

 

- POLITIETOREN (Charleroi, 2012) 

MIPIM - Futura Award 

 

- VINMEC INTERNATIONAL HOSPITAL (Hanoi, 2012) 

Vietnamese Association of Architects 

Architecture Public Assignments - 3rd place 

 

- SHOPPING NIVELLES (Nijvel, 2012) 

Belgium-Luxembourg Council for Shopping Centres 

Best Shopping Centre + Sustainability Award 

 

- BINH CHANH PEDIATRIC HOSPITAL (Vietnam, 2011) 

World Architecture Festival Award - Future Health 

 

- CONGRESS CENTER SQUARE (Brussel, 2011) 

MIPIM - Special Jury Award (2011) 

 

- GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (Waver, 2011) 

MIPIM - Business Centers 

 

- ANSPACH CENTRE (Brussel, 2011) 

Belgium-Luxembourg Council for Shopping Centres 

Best Renovation 

 

- PLATINUM (Brussel, 2011) 

International Property Award 

 

- INFRAX HOOFDKANTOOR (Torhout, 2011) 

Chicago Athenaeum - Green Good Design Award 

 

- STADHUIS VAN MENEN (Menen, 2011) 

Royal Federation of Architect’s Associations of Belgium 

Renoscripto Renovation Award 

 

- INFRAX HOOFDKANTOOR (Torhout, 2011) 

2020challenge - 2020challenge award 



 

- RENSON HOOFDKANTOOR (Waregem, 2011) 

Chicago Athenaeum - Green Good Design 

 

- ALOTMENT HEULEBRUG (Knokke-Heist, 2008) 

Foundation for Architecture/Civicarch - Prix Rotthier for best urban neighbourhood 

 

- GERECHTSHOF (Antwerpen, 2008) 

Chicago Athenaeum - Internat. Architecture Award 

 

- VK ENGINEERING HOOFDKANTOOR (Brussels, 2007) 

Brussels Environmental Institute - Exemplary building 

 

- BELMONT COURT (Brussel, 2007) 

MIPIM - Best Refurbished Office Building 

 

- GERECHTSHOF (Antwerpen, 2007) 

RIBA - European Award 

 

- TELEX GEBOUW (Brussel, 2007) 

Brussels Environmental Institute - Exemplary building 

 

- SINT-PIETERSPLEIN (Gent, 2007) 

Royal Federation of Architect’s Associations of Belgium 

Best Public Space 

 

- GERECHTSHOF (Antwerpen, 2006) 

Steelinfocenter - Steel construction award 

 

- WOLUWE SHOPPING (Woluwe, 2006) 

Belgium-Luxembourg Council for Shopping Centres 

Best Renovation 

 

- MONDRIAAN (Brussel, 2006) 

MIPIM - Best Business Center 

 

- NOVALIS (Brussel, 2000) 

MIPIM - Best Residential Development 


