
Architectenbureau Gruwez is een ervaren en gemotiveerd architectenbureau met vestigingen te Oudenaarde en Gent.

Het bureau werd opgericht in 1994 en bestaat uit een gemotiveerd team onder 

leiding van architect Frank Gruwez. Wij spitsen ons voornamelijk toe op projecten 

die zich situeren van de kust tot de driehoek Gent-Antwerpen-Brussel en  

Zuid-Nederland. Dit zowel voor nieuwbouw als renovatie. 

Het architectenbureau heeft een uitgebreide ervaring in verschillende stijl-

concepten. Van charmant landelijk tot minimalistisch modern vormt geen  

probleem. Bij architectenbureau Gruwez staat garantie voorop. Wij bieden u een 

totaalservice aan, waarbij we u bijstaan van het eerste ontwerp tot de uiteindelijke 

realisatie.  Dit alles binnen uw vooropgesteld budget.

Architect Frank GRUWEZ is een ervaren architect die zijn goed gestructureerd 

architectenbureau leidt in Oudenaarde. Door zijn jarenlange ervaring en artistieke 

verfijning worden zijn ontwerpen zowel in binnen- als buitenland fel gegeerd. 

Het team van architectenbureau Frank GRUWEZ werd door de jaren heen 

professioneel samengesteld om de klanten een optimale service te kunnen 

aanbieden. Op die manier wordt het bouwen van een droomvilla, voor een leek 

een aangename ervaring. De talrijke prachtige referenties met evenveel tevreden 

klanten geven hiervan het bewijs.
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1  :  VERKENNEN 

Beginnen doen we steeds met een vrijblijvende en kosteloze afspraak. In dit 

gesprek gaan we samen met u, op zoek naar uw wensen en noden ter creatie van 

uw droomwoning. Ook gaan we in deze fase op zoek naar de gewenste stijl. Nog 

geen idee welke richting je precies uit wil? Geen probleem, samen met u gaan we 

stap voor stap op zoek naar uw stijl en concept. 

Als architectenbureau hebben we jarenlange ervaring in verschillende stijlconcep-

ten. Van minimalistisch modern tot karaktervolle landelijke of klassieke woningen 

zijn ons niet vreemd. Eens de stijl bepaald en uw wensen gekend gaan we aan het 

rekenen. Hierbij werkt ons bureau met een uniek rekenmodel. Dit model is het 

resultaat van jaren ervaring en vakkennis. Hierdoor kunnen wij u reeds in deze fase, 

een raming aanbieden welke tot op 10% nauwkeurig is. 

Is het geraamde model niet binnen de verwachtingen? Geen zorgen, Wij werken 

steeds op maat van de bouwheer en verfijnen waar nodig, volgens de gewenste 

budgettering. Deze budgettering zal in het verdere verloop strikt gevolgd worden.

Doorheen het verloop staat transparantie en eerlijke communicatie centraal. Zo 

werken wij steeds in functie van U, de bouwheer.  Wij gaan bijvoorbeeld in onze 

eerste berekeningen reeds van start met een mooie basis aan materialen. Een basis 

waar natuurlijk op ieder vlak kan van afgeweken worden naargelang uw wensen. Op 

basis van deze werking onderscheiden we ons van de typische sleutel-op-deur-

firma’s. Geen addertjes onder het gras of onvoorziene kosten.

 
2  :  SCHETSEN 

Nu de eerste afspraak afgelopen is, hebt u heel wat informatie in handen. In deze 

fase kan u er voor opteren om een eerste samenwerking met ons in te boeken. 

Deze samenwerking behelst de kunst der ontwerpen. Na het bekijken van uw stijl 

en het doornemen van uw wensen en noden, gaat het team aan de slag met uw 

eerste ontwerp. 

Dit is waar we ons onderscheiden, omdat het eerste ontwerp altijd met de hand 

wordt gemaakt. Als je iets speciaals wilt creëren, kan een computer je in het begin 

niet helpen. Een ontwerp moet zich in je hoofd vormen. Waarna het idee en het 

ontwerp uit je hand moet komen met gevoel, dat is onze visie.

WERKWIJZE

2



3  :  BOUWAANVRAAG /  
 AANBESTEDING 

Zodra we uw droomwoning hebben gerealiseerd op papier gaan we over tot de 

uitwerking in realiteit. Hierbij gaan we de plannen omzetten tot een bouwaanvraag-

waardig geheel, waarna we de uiteindelijke bouwaanvraag (omgevingsaanvraag) 

gaan indienen bij de desbetreffende gemeente. In de periode van de bouwaanvraag 

zitten we natuurlijk niet stil. Deze tijd gaan we nuttig besteden tot de opmaak van 

het lastenboek. Een boek welke gemaakt wordt op basis van uw bouwproject en 

een leidraad zal vormen in de verdere aanbesteding en uitvoering. Ook zal in deze 

periode een meetstaat worden opgesteld welke we als hulpmiddel toereiken aan 

de verschillende aannemers. 

Van zodra deze documenten klaar zijn gaan we over tot het aanschrijven van de 

verschillende aannemers, nodig om uw droomproject te realiseren. Tijdens dit 

proces staan we opnieuw aan de zijde van u, de bouwheer. Zo helpen we u om 

de beste kwaliteit voor uw budget te vinden, door samen te werken met kleine 

bedrijven die gespecialiseerd zijn in specifieke delen van de bouw. Hier helpen we 

ook bij het vaststellen van een vastgelegde uitvoeringsperiode met elk bedrijf, wat 

zorgt voor een soepele en snelle doorlooptijd.

 
4  :  WERFOPVOLGING 

Na de opmaak van de uitvoeringsplannen, het lastenboek met de meetstaten en de 

samenstelling van de offerte-aanvragen volgt er een nauwkeurige definitieve raming 

met de opmaak van de diverse aannemingscontracten, die wij zelf in het belang 

van onze klanten samenstellen. Ook na de ondertekening daarvan kunnen onze 

opdrachtgevers op een goede opvolging van de werken rekenen. Gedetailleerde 

werfverslagen en de opmaak van een planning van het volledige bouwproces 

behoren tot de basis-dienstverlening van ons bureau.

U kunt een uitstekende samenwerking met ons verwachten, omdat wij altijd blijven 

communiceren met u als opdrachtgever. Ons project is geslaagd wanneer u zich 

goed voelt erin!
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LANDELIJKE VILLA MET BUREEL
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LANDELIJKE WONING LOCHRISTI

LANDELIJKE WONING MOERBEKE-WAAS
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LANDELIJKE WONING 
NOSSEGEM
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LANDELIJKE WONING ROOSDAAL
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Bij dit woonproject van een vrijstaande woning is er gekozen voor een panoramisch raam en oversteek. Daarnaast is er gewerkt met recuperatie van 
Beerse steen. De combinatie van deze stijlelementen zorgen voor een stijlvolle vrijstaande woning.

LANDELIJKE WONING 
BORREMANS 

9



RENOVATIE DAKNAM
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MANOIR OUDENAARDE 

MANOIR BRUSSEL RAND
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COTTAGE & PUUR NOSTALGIE
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VILLA AMERIKAANS HOUTMASSIEFBOUW
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Dirk en Erica namen contact op met Frank Gruwez voor 
het ontwerp van hun nieuwe villa in kubistische stijl op 
een prachtig bouwterrein in de Vlaamse Ardennen.  

Het koppel was van in den beginne gewonnen voor 
een eenvoudig en tijdloos ontwerp met als specifieke 
vereiste het creëren van een ergonomische en 
aangename woonomgeving  i.f.v. een rolstoelgebruiker.  
In het licht van deze laatste eis werd de villa o.a. voorzien 
van een comfortabele lift, dorpelloze overgangen en 
toegangen, manuele en automatische schuifsystemen, 
voldoende brede doorgangen e.d.   De realisatie is door 
zijn makkelijke toegankelijkheid een lust om in te wonen 
voor iedereen.  De grote raampartijen en de luchtige 
en brede circulatiezones scheppen een ongedwongen 
atmosfeer en dit binnen het vooropgestelde budget.

De villa werd opgetrokken in een verlijmde gevelsteen 
die achteraf niet hoeft te worden opgevoegd.  Het 
aspect en de vaalrode kleur van de gevel samen met 
de alu-ramen in ebbenkleur in combinatie met het 
lijnenspel van openingen,  ingewerkte afvoerbuizen en 
de geïntegreerde carports geven aan het ontwerp een 
mysterieuze, maar niettemin uitnodigende aanblik.

MINIMAAL MAAR WARM

KUBISME MAARKEDAL
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ZOMERGEM

OUDENAARDE PASSIEF
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Architectenbureau Frank Gruwez bvba
Gruwez

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

OUDENAARDE

Jacob Lacopsstraat 20 bus 204 
9700 Oudenaarde

T +32 (0)55 45 53 63 
F +32 (0)55 45 53 66

GENT 

Speldenstraat 10 
9000 Gent

T +32 (0)475 49 18 52

info@gruwez.org   -   www.gruwez.org
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