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Le Nordic
Residentie Nordic is gelegen op de hoek van 
de Zeedijk en de Sterrenlaan op 
wandelafstand van het casino van Knokke. 
 
Het ontwerp is van de hand van het 
architectenburo Luc De Beir + Architecten en 
blinkt opnieuw uit in haar hedendaagse 
architectuur. 

Beelden, Video, Drone



"Een zee van ruimte       
badend in de zon" 
 



Baelskaai

De Baelskaai, gelegen aan de Hendrik 
Baelskaai in Oostende en een uniek 
project aan de Belgische kust, is het 
pronkstuk van de Oostendse 
Oosteroever. Het bouwblok bestaat uit 
verschillende moderne gebouwen in een 
doordachte compositie rond het grote 
binnenpark – Central Park @ Sea.

Beelden, Drone









Valora Ingelmunster

40 moderne appartementen komen in de 
plaats van het bekendste stadsgezicht van 
Ingelmunster, de voormalige 
veevoederfabriek Valora. Geen renovatie, 
maar nieuwbouw in dezelfde vorm als de 
vroegere fabriek. Een perfect huwelijk 
tussen nieuw comfort en respect voor de 
historische skyline.

Beelden, Video, Drone



"DROOMZICHT IN ALLE WINDRICHTINGEN IN INGELMUNSTER" 







Belvedere

Gelegen in een schitterend 
landschapspark, en  met de 
heraangelegde Vondelbeek als  
levensader, geeft dit centrale stadsdeel 
een  nieuwe betekenis aan duurzaam 
wonen.  Belvedère nestelt zich tussen het 
essenbos, de  beekvallei en het 
uitgestrekte park vol  voorjaarsbloeiers 
voor een ultieme  groenbeleving. 

Beelden,









Feronia

Een transparante en imposante gevel aan de 
kust. Een stuk tijdloze architectuur met 
optimaal comfort. Dit project is verwezenlijkt 
om de buurt te tonen welke mooie impact 
Feronia biedt in de omgeving.

Beelden,





Kortrijk Business Park

Prestigieus kantorencomplex met een 
strategische ligging aan de Beneluxlaan.  
Vlakbij de autosnelweg én toch dichtbij 
het centrum., dat is Kortrijk Business 
Park. Het innovatieve auditorium of de 
gezellige binnentuin, dit complex heeft 
het allemaal.

Beelden, Video, Drone









Interieur selectie

Een selectie van interieurbeelden en -
stijlen, verspreid over meerdere 
projecten. 





















Exterieurbeelden

Een selectie van exterieur visuals en 
stijlen, verspreid over meerdere 
projecten. 
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