
Hoe maakt gve architectuur jouw woon-
droom waar? gve architectuur staat voor 
een frisse, vernieuwende én functionele  
insteek bij nieuwbouw, renovatie, totaal- 
concepten en appartementen, en dat  
ongeacht de voorkeurstijl van de opdracht-
gever: hedendaags, luxueus, landelijk,  
traditioneel. Authentiek in aanpak én in  
materiaalkeuze, zowel interieur als exterieur.

“ Een woonproject moet in onze ogen niet 
alleen esthetisch en stijlvol zijn, maar ook 
praktisch en passend in de omgeving. “ 
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GVE ARCHITECTUUR

•  Nieuwbouw
•  Architectenbureau
•  Hedendaags, strak

Het architectenbureau of de plek “waar het allemaal 
gebeurt en plannen concreet worden”. De ligging 
van het bureau in het rustige Gooik stimuleert het 
werkproces en de creativiteit van de medewerkers. 
Hedendaags, strak en functioneel. De witte muren 
staan in schril contrast met de kleurrijke ideeën van 
Geert en zijn team.

Yann Deschepper Fotografie
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MEERGEZINSWONING EN HANDELSPAND

•  Nieuwbouw meergezinswoning
•  Handelspand
•  Vier BEN-appartementen
•  Ondergrondse garages
•  Materialen: padoek, crepi, donkere baksteen

Uitdagend nieuwbouwproject in Schepdaal. 
Combinatie van meergezinswoning met handels-
pand en vier BEN-appartementen. Geslaagd spel 
van materialen en volumes die ten opzichte van 
mekaar verschoven zijn. Samen vormen ze een 
mooi geheel, zowel binnen als buiten. Acht 
ondergrondse garages maken deze nieuwbouw 
bijzonder praktisch.

Yann Deschepper Fotografie
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BEN-ÉÉNGEZINSWONING MET KANTOOR

•  Nieuwbouw ééngezinswoning
•  Kantoor
•  Totaalconcept 
•  In samenwerking met Interieur Van der Waerden

In een bouwproject is de voorgevel meestal de eye-
cather, maar toch zijn in architectuur alle vier de gevels 
even belangrijk. In dit nieuwbouwproject in Pepingen 
wordt dit nog maar eens benadrukt. De voorgevel is 
omwille van privacy bewust gesloten gehouden, maar 
dit wil niet zeggen dat deze gevel geen uitstraling kan 
hebben, integendeel. In de op het zuiden gerichte 
achtergevel, die in contrast met de voorgevel volledig 
open is, verwerkten we ingewerkte screens. De gevels 
van deze BEN-ééngezinswoning met kantoor werden 
opgetrokken in verlijmde gevelsteen.  

Yann Deschepper Fotografie
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LUXEAPPARTEMENTEN DE WINDHEREN

•  Verbouwing van oud overheidsgebouw
•  7 luxeappartementen
•  Hedendaags

De verbouwing van dit bestaand overheidsgebouw 
in Lennik tot 7 appartementen is het bewijs dat een 
appartementsblok allesbehalve saai hoeft te zijn. Dit 
pand is een luchtig geheel dankzij een geslaagde 
combinatie van vormen en structuren, kleuren en 
materialen.
Een residentie met een hedendaagse uitstraling en 
een kwalitatieve afwerking.  
  

Yann Deschepper Fotografie
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LUXEAPPARTEMENTEN

•  Nieuwbouw
•  Kleinschalig project
•  Hedendaags

Deze nieuwbouw in Galmaarden straalt luxe uit. 
Acht luxeappartementen die niet vervat zijn in een 
saai woonblok. Opvallend is de mooie kleuren-
combinatie en de afwerking met verlijmde 
gevelsteen. Omdat we ook oog hebben voor het 
kader staat deze nieuwbouw in perfecte harmonie 
met zijn omgeving.

Yann Deschepper Fotografie
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VERBOUWING VIERKANTSHOEVE

•  Authentieke vierkantshoeve
•  Hedendaags
•  ‘Respectvolle’ verbouwing

Bredere kijk op mens en interieur

Kantoorruimtes bleken na enige tijd echter niet Veronieks gedroomde habitat.  

“Ik hou van ontwerpen, maar tegelijk wil ik ‘over het muurtje’ kunnen kijken, 
bezig zijn met mensen en materialen. Door alleen maar achter de tekentafel 
of de computer te zitten, verlies ik de voeling met de wereld om mij heen. Die 
drang naar verandering mondde in 2006 uit in de opening van Venotti, in de 

Uitdagende verbouwing van een authentieke 
vierkantshoeve in Gooik. Gerenoveerd in 
hedendaagse stijl zonder afbreuk te doen aan de 
bestaande structuren en met respect voor de 
landelijke omgeving. Boeiend contrast en geslaagde 
combinatie van ‘oud’ versus ‘nieuw’.

Yann Deschepper Fotografie
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Functionaliteit ten top. Combinatie van woonruimtes 
met artsenpraktijk, gelegen in Ninove. Totaalconcept 
in samenwerking met gespecialiseerde partners. 
Boeiend spel van schakeringen, vormen en kleuren. 
Bijzondere aandacht voor materiaalkeuze. 

Yann Deschepper Fotografie

HEDENDAAGSE, PRAKTISCHE 
ÉÉNGEZINSWONING 

•  Functioneel en hedendaags
•  Eéngezinswoning met artsenpraktijk
•  Totaalconcept
•  In samenwerking met de Keukenarchitecten 

Denderleeuw
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De auteurs-architecten oefenen hun beroep in volle onafhankelijkheid uit en benadrukken dat zij deze onafhankelijkheid ook bewaren ten aanzien van de adverteerders die in dit boek vermeld

gve.architectuur
Dorpsstraat 10

1755 Gooik 

—

geert@gvearchitectuur.be
02 452 48 11 — 0477 36 87 39

gvearchitectuur


