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Architecten Groep III is een 
jong en dynamisch architec-
tenbureau uit Brugge, actief 
in heel Vlaanderen. Het kan-
toor telt 20 medewerkers en 
bouwde de afgelopen jaren 
een stevige reputatie op in 
duurzame projectontwikke-
ling, kantoor- en industriege-
bouwen, en scholenbouw.

"Architecten Groep III bestaat 
sinds 1993 en maakte in 2013 
een verjonging door, toen 
drie nieuwe vennoten tot het 
kantoor toetraden. Als archi-
tect 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 bestuur-
der Delphine Bostoen toe.

Breed aanbod

Het aanbod van Groep III is 
zeer breed: van eengezins-
woningen tot sociale huisves-
tingprojecten, van duurzame 
kantoor- en industriebouw 
tot scholen. Bestuurder Lien 
Vansteenkiste: “Onze deel-
name aan het project ‘Scholen 
van morgen’, met als doelstel-
ling versneld werk maken van 
de bouw van 182 scholen-
bouwprojecten, heeft ervoor 
gezorgd dat we heel wat boei-
ende projecten in het onder-
wijs hebben kunnen realiseren. 
We durven gerust stellen dat 
we in Vlaanderen een geves-
tigde waarde zijn in de sector.”

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 bot-
telarij voor Brouwerij De 
Halve Maan, een indrukwek-
kend project dat momen-
teel volop in uitvoering is.

Team van specialisten

Delphine Bostoen: “Het is een 
bewuste keuze om ons met 
Groep III uitsluitend te rich-
ten op architectuur en inte-
rieurinrichting. Voor specia-
lisaties zoals zoals stabiliteit 
of technieken omringen we 
ons met partners die op hun 
beurt expert zijn in hun vak. 
Zo kunnen wij ons concentre-
ren op datgene waar wij echt 
goed in zijn en spreken we de 
juiste partners aan op maat 
van elk project. Een open dia-
loog en goede communicatie 
met alle betrokkenen, inclusief 
de bouwheer, zijn hier cru-
ciaal en daar zetten we met 
Groep III heel hard op in.”

“Iets waar we ons nog in wil-
len onderscheiden, is ruimer 
denken dan de opdracht zelf”, 
vult Lien Vansteenkiste aan. 
“Zo kijken we bij de uitbrei-
ding van een gebouw bijvoor-
beeld 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 ant-
woord op biedt. We dringen 
in onze architectuur nooit een 
eigen stijl op. We gaan steeds 
op zoek naar de contextuele 
kwaliteiten. Bovendien bou-
wen we voor de eindgebruiker, 
die staat bij elke beslissing cen-
traal” ��������������������������

DUURZAME 
ARCHITECTUUR 

Van prestigieus project tot kleinschalig 
ontwerp, Groep III gaat voor een 
duurzame aanpak met een open 

communicatie als rode draad.

Architecten Groep III
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