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Werkplaats Architectuur Stabiliteit

Een naam… 3 woorden…
van werkelijkheid naar filosofie…

Wekplaats...
Plaats voor reflectie, uitwisseling, creativiteit.
Tevens een administratief als technisch locatiebeheer, het is de plaats waar de ideeën samen gebracht worden en
vorm krijgen. Het is de plaats waar de vaardigheden van ons team zich terug vinden om zo aan elk bouwproject en
infrastructuur te beantwoorden, maar ook om gelijktijdig alle andere aspecten te ontwikkelen van onze activiteit ::
expertise-bestuurraad, audit als bijstand bij projectmanagement, meetresultaten van het aangepaste grondgebied.
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Architectuur…
Passie die groeit.
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AAangezien
telieronzeamissies
rchitecture
stabilité
van verschillende aard
zijn, blijft echter de architectuur de motor en de basis van ons beroep.

Wij trachten in die zin ruimtes in combinatie van esthetiek te creëren, ontwikkelen en renoveren met functionaliteit
en gepersonaliseerde smaak ; dit alles in sociale-economische werkelijkheden en een gerespecteerd milieukwaliteit
voor de plaats en de mens. Wij gaan nog dieper in de architectuur, de opgelegde reflectie, de gevoeligheid en
de strengheid, de rijkdom van het detail en beheersing van het voorgelegde gebaar. Het is voor deze dat de architectuur
toestaat de eenvoudige straling van het ingebouwde te overschrijden om zich te openen naar andere disciplines.

Stabiliteit...
Basis van de duurzaamheid.
Ernstig en gewetensvol ontwikkelen wij wat wij beheren en beheren wat wij ontwikkelen. Zo is het team dat de werkplaats
samensteld multidisciplinair, vrijwillig polyvalent en staat open zonder terughoudendheid naar gespecialiseerde partners.
De vaardigheden van elk zijn geregistreerd met betrekking tot andere als een «spirit teamwork « strevende naar het
gemeenschappelijk belang.
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Een team tot uw dienst …
... new ideas ... new projects ...
Opgericht in 1995 door de ingenieur-architect Luc DELPLACE en de architect Michel DUQUAINE, opgevolgd
door de architecten Olivier VERDIQUE en Alain LUST. De firma « AAS bvba – werkplaats voor architectuur en stabiliteit »
ontwikkelt hoofdzakelijk de oprichting rond de architectenactiviteiten en de burgerlijke ingenieurs.
Door zich te richten naar nieuwe opleidingspartners en aanvullende ervaringen, gestructureerd tot studiebureau’s,
zal zij dit kader snel overschrijden om zich de dag van vandaag te identificeren in nieuwe disciplines, andere diensten,
meer overéénkomend met de ontwikkelde competenties en de constante evoluatie in de bouwdomeinen en
het aanpassen van het grondgebied…
Hernoemd in 2003 als « AAS 3 bvba-werkplaats voor architectuur en stabiliteit », plaatst de firma zich tevens sinds 2010
als burgerlijke vennootschap voor architecten.
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De jaren vliegen… en dankzij al de ervaringen wordt de toekomst gebouwd !
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« AAS 3 bvba – werkplaats voor architectuur en stabiliteit » is momenteel gezamelijk beheerd door de architect Alain LUST
en de ingenieur/landmeterexpert Olivier Moreau.

A telier a rchitecture stabilité

Deze, begeleid door hun multidisciplinair team streven er naar om u een globaal en gepersonaliseerde dienst te bieden,
georganiseerd onder drie activiteiten :
:

Architectuur • Opleidingen in opbouw
Expertise • advies• audit • Haalbaarheidsanalyse
Het aanpassen van het grondgebied • landschap
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Architectuur • Opleidingen in opbouw
• Ontwerp en studie van alle bouwprojecten en infrastructuur zowel met
overheidsopdracht als privé
• Renovatie, transformatie, rehabilitatie van huizen, gebouwen en
patrimoniale gebouwen,
• Meubilair en binnenhuisinrichtingen.

Aas

sprl

A telier a rchitecture stabilité

Aas

sprl

Werkplaats Architectuur Stabiliteit

Expertise • advies• audit • Haalbaarheidsanalyse
• Bank- en onroerendexpertise - inventaris - technische hulp in
gerechtelijk expertise - onroerenddiagnose,
• Raadpleging en assistentie in de technische domeinen en administraties voor
particulieren, ondernemingen, lokale administraties en instellingen (gemeentes,
OCMW, scholen,…)-assistentie voor bijstand bij projectmanagement.
• Verschillende audits in constructie - haalbaarheidsanalyse - beheer
en bouwmanagement.
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Het aanpassen van het grondgebied • landschap
• Opmetingen - topografische opnemingen
- inplanting - afpalingen
• Projectontwikkeling samen met stedenbouwkudige en/of milieu
impact - wegenisstudies
• ontwerp en ontwikkeling van golfparcours
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