sector — bouw

DUURZAME
ARCHITECTUUR
B E D R I J F S P R O F I E L

Van prestigieus project tot kleinschalig
ontwerp, Groep III gaat voor een
duurzame aanpak met een open
communicatie als rode draad.

Architecten Groep III is een
jong en dynamisch architectenbureau uit Brugge, actief
in heel Vlaanderen. Het kantoor telt 20 medewerkers en
bouwde de afgelopen jaren
een stevige reputatie op in
duurzame projectontwikkeling, kantoor- en industriegebouwen, en scholenbouw.
"Architecten Groep III bestaat
sinds 1993 en maakte in 2013
een verjonging door, toen
drie nieuwe vennoten tot het
kantoor toetraden. Als architect is het fijn om te kunnen
voortbouwen op een kantoor
dat al bijzondere projecten
realiseerde. Zeker op het vlak
van overheidsopdrachten is
een naam met reputatie niet
onbelangrijk", licht bestuurder Delphine Bostoen toe.

Omer Vermandele, Lien Vansteenkiste,
Delphine Bostoen, Hein Verbeke & Leen Janssens

Breed aanbod
Het aanbod van Groep III is
zeer breed: van eengezinswoningen tot sociale huisvestingprojecten, van duurzame
kantoor- en industriebouw
tot scholen. Bestuurder Lien
Vansteenkiste: “Onze deelname aan het project ‘Scholen
van morgen’, met als doelstelling versneld werk maken van
de bouw van 182 scholenbouwprojecten, heeft ervoor
gezorgd dat we heel wat boeiende projecten in het onderwijs hebben kunnen realiseren.
We durven gerust stellen dat
we in Vlaanderen een gevestigde waarde zijn in de sector.”

Architecten Groep III
Zeepziederijstraat 8
8200 Brugge
T. 050 67 33 96
info@groep3.be
www.groep3.be

Ook in de bedrijfswereld kan
Groep III mooie referenties
voorleggen. Zo werkte het
bureau mee aan de nieuwe
site van Renasci in Oostende,
waar afval gerecycleerd wordt
tot grondstoffen en diesel.
In Brugge is er dan weer de

bouw van de nieuwe bottelarij voor Brouwerij De
Halve Maan, een indrukwekkend project dat momenteel volop in uitvoering is.

Team van specialisten
Delphine Bostoen: “Het is een
bewuste keuze om ons met
Groep III uitsluitend te richten op architectuur en interieurinrichting. Voor specialisaties zoals zoals stabiliteit
of technieken omringen we
ons met partners die op hun
beurt expert zijn in hun vak.
Zo kunnen wij ons concentreren op datgene waar wij echt
goed in zijn en spreken we de
juiste partners aan op maat
van elk project. Een open dialoog en goede communicatie
met alle betrokkenen, inclusief
de bouwheer, zijn hier cruciaal en daar zetten we met
Groep III heel hard op in.”

“Iets waar we ons nog in willen onderscheiden, is ruimer
denken dan de opdracht zelf”,
vult Lien Vansteenkiste aan.
“Zo kijken we bij de uitbreiding van een gebouw bijvoorbeeld hoe we de bestaande
ruimte kunnen optimaliseren
en integreren. We luisteren
naar de noden van de buurt
en de gemeente en stellen ons
de vraag of het vooropgestelde
project hier wel het juiste antwoord op biedt. We dringen
in onze architectuur nooit een
eigen stijl op. We gaan steeds
op zoek naar de contextuele
kwaliteiten. Bovendien bouwen we voor de eindgebruiker,
die staat bij elke beslissing centraal”��������������������������

