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Bezoek Gloria tijdens de nieuwbouwzondag van 20 oktober 2019!
Wonen in Gloria
Het centrum van Ieper is hot. Met Gloria, het gloednieuwe woonconcept
in het hartje van de stad, krijgt iedereen de kans om er zich in modern
comfort te vestigen, daarbij genietend van adembenemende uitzichten
op de historische skyline en de groene omgeving. Kortom, hemels
wonen in een oase van rust.

Agenda

20/10

Kom langs in de Sint-Niklaaskerk voor
de tweede Nieuwbouwzondag van 2019,
en ontdek de plattegrond van een van
de appartementen op ware grootte.

Ieper, vat vol troeven
Met een rijk aanbod aan winkels, horeca, cultuur en ontspanning heeft
Ieper alles te bieden voor wie graag in de stad woont. Tegelijkertijd is
het centrum makkelijk bereikbaar, rustig en gezinsvriendelijk gebleven,
waardoor wonen er populair is. Bovendien heeft de stad er met Gloria
een mooie groene plek bij gekregen.

Vanop je leefterras
Op de ruime leefterrassen met zuidwestelijke oriëntatie wordt het leven
in Gloria het mooist. Je geniet er niet alleen van de prachtige uitzichten
op het historische centrum van Ieper en de groene omgeving, maar ook
van de inrichting van de site zelf met haar drie doorwaadbare, divers
ingerichte open ruimtes en de subtiele, rustgevende architectuur van
de gebouwen.

Nieuwbouwzondag 20/10
van 14h00 tot 17h00

25/1101/12

eind
dec.

Opendeurweek
25/11 - 01/12

Lees meer over...
Wat de belangrijke data
zijn voor Gloria
Waarom Gloria de warmste
en mooiste vloeren heeft
Wie er nu allemaal
betrokken is bij Gloria

Ontdek een nieuwe fase
binnen het project.

De rijke historie
van de site

Exclusief evenement

Hoe de werken vorderen

Schrijf je in op de nieuwsbrief en
ontvang een uitnodiging voor een
exclusief bezoekmoment.

Wat er te beleven valt
in de Sint-Niklaaskerk
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Modern comfort,
betrouwbaar geleverd

Interview met leverancier Woodstoxx
- parket

Kwaliteitsparket
uit de streek
Ontwikkeld door 3D Real Estate,
biedt Gloria haar bewoners modern
comfort met de beste afwerking. Dat
betekent voor elke woning technieken
van topkwaliteit: uitstekende akoestische
isolatie, performante dubbele beglazing,
individueel ventilatiesysteem met warmterecuperatie en maximale thermische
isolatie. En dat geleverd door vakmannen uit de streek. Daarnaast zorgen
De Keyzer en Levasan uit Menen en
Ardooie voor de keuken, Dupont uit
Menen voor het sanitair en voor het parket uit dezelfde stad Woodstoxx. Voor
een duurzame thuis van topkwaliteit.

Voor de vloer van uw droomappartement rekent Gloria op
vakmannen uit de streek.
Zaakvoerders en jeugdvrienden Gregory Minne en Robert
Desmet richtten Woodstoxx
op, een houtbedrijf uit Menen
dat kwaliteitsparket levert en
plaatst.
Robert en Gregory werken al sinds hun jeugd in de
houtsector. “Onze liefde voor
hout begon toen we samen
– we waren toen al bevriend
– een vakantiejob deden bij
Decospan, een bekend houtbedrijf hier in de streek”, aldus
Gregory. “Toen we, geïnspireerd door onze vakantiejobs,
deeltijds een bedrijfje oprichtten om via Decospan
parketvloeren aan te bieden
aan particulieren, bleek het

De Keyzer
keuken
Reeds 3 generaties lang biedt De Keyzer kwalitatief
maatwerk aan. Een bezoek aan één van de zeven
showrooms loont zeker de moeite!

succes snel te komen. Na
een tijd werd dat succes zo
groot dat we zelfs fulltime een
eigen bedrijf konden beginnen, Woodstoxx. Overigens
werken we nog altijd samen
met Decospan voor sommige
vloeren binnen ons gamma en
hebben we nog twee andere
houtbedrijven waarmee we in
totaal meer dan 1000 projecten per jaar realiseren.”

All-in service
Ondertussen is Woodstoxx
uitgegroeid tot een flinke onderneming. “Woodstoxx heeft
momenteel
een
zestigtal
mensen in dienst en levert
een 300/400-tal verschillende vloeren, allemaal te bewonderen in onze toonzaal
van 1000m² in Menen. We
hebben ondertussen ook ons
eigen merk van parket ont-

wikkeld dat we à la carte kunnen aanbieden aan de klant”,
zegt Gregory. “Het unieke aan
Woodstoxx is dat we niet enkel de vloeren leveren, maar
ze ook zelf plaatsen. Zo kunnen we levering en plaatsing
perfect op elkaar afstemmen
en dragen we ook alle verantwoordelijkheid.”

Franse eik
Voor bewoners van Gloria
heeft Woodstoxx heel wat in
petto. “Voor het project Gloria
leveren we parket van topkwaliteit: Franse eik met 20 jaar
garantie. De vloeren geven
een heerlijk comfortabel gevoel. We lijmen het parket vast
op de chape voor de perfecte
stabiliteit. Ook kan het parket
op die manier nergens los of
omhoog komen. Bovendien levert dit procedé een mooi vol

Levasan
keuken
Al meer dan 20 jaar is Levasan succesvol actief in de
interieurbranche. Levasan heeft de know-how in huis
om van uw huis een aangename thuis te maken.

geluid op wanneer je over het
parket stapt. En het spreekt
voor zich dat we ook hier weer
zelf instaan voor de plaatsing.
Voor de toekomstige bewoners zal er trouwens bij Woodstoxx heel goed gezorgd worden. Zo kunnen kopers bij ons
langskomen in ons verkoopkantoor om alle opties te overlopen. We werken daarvoor
met een vaste contactpersoon
binnen ons bedrijf, zodat de
koper steeds een aanspreekpunt heeft. Dat doen we
overigens ook voor de plaatsing van de vloer, zodat eventuele problemen of uitdagingen
meteen aangepakt kunnen
worden. Kortom, voor de bewoners van Gloria wacht een
mooie, kwaliteitsvolle vloer
die hun woning een levenslange warme knusse toets zal
geven”, besluit Gregory.

Dupont
sanitair
Dupont neemt u mee naar een wereld van
interieurs. Een wereld waar stijl en exclusiviteit
hand in hand gaan, passend in het interieur van
uw thuis.
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Duurzame visie: 3D Real Estate
Sinds 2009 specialiseert 3D Real Estate zich in reconversieprojecten met
private en publieke partners. Onze
focus ligt op residentiële projecten, vaak
met integratie van een retail- of kantooromgeving. Door waardevolle stadslocaties een tweede leven te schenken, willen
wij vrije ruimte nieuw leven inblazen en
tegelijkertijd het overblijvend groen respecteren. We bouwen steeds duurzaam
en geëngageerd, met respect voor het
verleden en aandacht voor de noden van
vandaag én die van morgen. Het is dan
ook met die visie dat we werken aan het
project Gloria.
Voor alle vragen over het project en
de beschikbare appartementen kunt u
steeds terecht bij de commercieel verantwoordelijke Magalie Baeyens, via
magalie.baeyens@3d-realestate.be of op
het nummer 0472 19 44 08.

Gloria doorheen de geschiedenis
Ontwikkelaar 3D Real Estate is gespecialiseerd in de ontwikkeling van vastgoed
met historische waarde. Gloria vormt daar
geen uitzondering op. Wel integendeel,
want de geschiedenis van de site begint al
in 1598 met de bouw van de abdij Sint-Janten-Berg. Het mag dan ook geen verrassing heten dat er bij recente opgravingen
ter plekke waardevolle vondsten werden
gedaan die tijdens de afgelopen zomer
tentoon werden gesteld tijdens twee speciaal daarvoor ingerichte archeologiedagen. Vondsten die teruggaan tot de 12de
eeuw en die ons een blik werpen op het
dagelijkse leven van weleer, met onder
andere aardewerk, vloeren, leder en de
unieke ontdekking van een buideltje dat
mogelijks gebruikt werd om schrijfgerei
of een leesbril in te stoppen. Verder werd
er nog een huwelijkslepeltje gevonden
en een unieke zegelring van een Ieperse
lakenhandelaar!

Nog maar eens het bewijs dat de stad als
centrum voor handel en nijverheid een belangrijke positie innam tijdens de Middeleeuwen.

hoofdstuk te kunnen bijschrijven in de
stadsgeschiedenis. Met Gloria krijgt
Ieper er een ruime en groene plek bij
in het centrum, die de binnenstad van
extra ademruimte zal voorzien.

Belangrijke site
Hoe het verder verging? 250 jaar na de bouw
van de abdij nam stadsschool voor jongens
‘De Looie’ er haar intrek. Dat zou zo blijven tot
1975 om plaats te maken voor een bloeddonatiecentrum van het Rode Kruis, de stadsbibliotheek, een cultuurzaal en het stadsarchief.
Kortom, een belangrijke site voor de stad Ieper
die 3D Real Estate met de nodige egards heeft
behandeld om zo een duurzaam en waardevol
(Bron: Nieuwsblad)

Architecturale verfijning:
Robbrecht en Daem

De klantenbegeleiding:
Masko

Het architectenbureau Robbrecht en
Daem, opgericht in 1975 door Paul
Robbrecht en Hilde Daem, heeft een matuur oeuvre ontwikkeld dat zich op internationale niveau kan meten. Het brede portfolio bestaat uit een indrukwekkend aantal
architectuur- en infrastructuurprojecten,
interieurs en landschappen. De constante
kwaliteit van de realisaties is steeds het
resultaat van een doorgedreven architecturale visie, onder meer op kleurgebruik,
maatvoering en materialiteit. Die eigen
‘architectuurtaal’ van Paul Robbrecht,
Hilde Daem en Johannes Robbrecht, die
sinds 2012 partner is, heeft als doel een
eigentijdse en menselijke positie in te nemen met projecten die een statement maken binnen de brede culturele context van
wetenschap en kunst.

Bij MasKo richten we ons op het begeleiden, assisteren en coördineren van
bouwprojecten in elk van zijn deelaspecten, in opdracht van algemeen
aannemers, projectontwikkelaars of
bouwheren. Voor hen nemen we de
rol op van projectmanager, van gedelegeerd bouwheer, van problemsolver,
van klantenbegeleider of van adviseur

Ondertussen werken meer dan 40 medewerkers aan een uitbreidende opdrachtenportefeuille van grootschalige opdrachten en infrastructuurprojecten, in vaak
in stedelijke omgevingen met complexe
programma’s, regelgevingen en opdrachtgevers- en samenwerkingsstructuren.
Grote collectieve woningbouwontwikkelingen in de binnenstad (bv. Academie
in Gent, eveneens een ontwikkeling van
3D Real Estate) worden afgewisseld met
kantoor- en zorginfrastructuur (bv. Nieuwbouw Ziekenhuis Netwerk Antwerpen).
De reconversie- en restauratieprojecten
die het bureau de afgelopen decennia heeft
uitgevoerd, vormen de scherpste illustraties van een architectuur in dialoog. De
werkwijze is steeds: ‘change a lot to change
nothing at all’.

– afhankelijk van de nood of de vraag.
Door ons continu en volledig in te leven
in de doelen van onze opdrachtgevers
en rekening te houden met de noden
bij de uitvoerende aannemers, zijn wij
in staat de kwalitatieve dienstverlening
aan te bieden waar wij in geloven.

3D Real Estate - project Academie
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Update over de werf
De grondwerken op de site van De Meersen –
De Looie hebben letterlijk en figuurlijk wat voeten
in de aarde gehad. Na de graaf- en funderingswerken is de opbouw volop van start gegaan en begint
het project Gloria nu zichtbaar vorm te krijgen.
Het eerste gebouw (E) zit ondertussen al een flink
stuk uit de grond en ook de vloerplaat van de
kelder van de tweede fase (gebouw D) komt er snel
aan.
De start van de renovatiewerken van de
bestaande gebouwen in de Sint-Niklaasstraat en de
Sint-Jansstraat staan dit jaar nog op de planning.

Betrouwbaar gebouwd:
Besix

Verkoopkantoor
Benieuwd naar meer? Bezoek ons verkoopkantoor in de Sint-Niklaaskerk naast
de site en kom alles te weten over Gloria.
Onze medewerkers staan er u graag te
woord tijdens een bezoek aan de plattegrond van een van de appartementen dat
we op ware grootte hebben nagebouwd.

3D Real Estate gaat steeds
op zoek naar professionele partners om de projecten tot een goed einde te
brengen. Voor Gloria kozen
we voor een vooraanstaande Belgische speler in de
bouwsector, en concessies:
BESIX.

Geopend elke woensdag tussen 15u
en 18u en elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 10u en 13u.
Of op afspraak.
Adres: De Stuersstraat 6 | 8900 Ieper

BESIX Group is een
wereldspeler in de bouwsector en staat erom bekend
om dankzij een in-house
engineeringafdeling unieke, uiterst complexe projecten uit te voeren, vooral op
het gebied van techniek en
milieu. Ook op de werf van
Gloria brengt BESIX haar
jarenlange expertise, streeft
ze naar excellentie in
kwaliteit en veiligheid en
optimaliseert de ecologische
voetafdruk van de bouw.
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