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We zijn toe aan de vijfde editie van de publi-
catie ‘Kwaliteitsvolle bedrijfsgebouwen in 
West-Vlaanderen 2010-2011’! Tien jaar terug 
startten we met dit initiatief. We merken 
vandaag dat doorheen de jaren tal van aspec-
ten geëvolueerd zijn en accenten zich hebben 
verlegd bij de realisatie van nieuwe of gereno-
veerde bedrijfsgebouwen.

Een selectiecomité van economisten en 
architecten koos uit de inzendingen negen 
inspirerende projecten. De projecten zijn 
weerhouden op basis van de volgende 
evaluatiecriteria: de  kwalitatieve aspecten 
van het bedrijfsgebouw binnen zijn context, 
het concept van het bedrijfsgebouw en de 
duurzaamheidsaspecten. 

De geselecteerde projecten weerspiege-
len één of meerdere actuele thema’s. Een 
eerste reeks van thema’s heeft betrekking 
op het hergebruik en het optimaliseren van 
een verouderd patrimonium.  Met de nodige 
competentie en creativiteit enerzijds en 
door gericht te investeren anderzijds komen 
bestaande (bedrijfs)infrastructuren opnieuw 
tegemoet aan een hedendaags eisenpakket. 
Bovendien wordt door selectiever af te breken 
en waardevol patrimonium te hergebruiken, 
bijgedragen tot een duurzame benadering van 
de bebouwde omgeving. 
Net als bij de vorige edities wordt ook nu 
het thema van contextgebonden ontwer-
pen binnen een kantoren- en bedrijvenzone 
onder de aandacht gebracht. Binnen deze 
werkomgevingen kan eveneens uit de context 
inspiratie worden geput om er een project te 

realiseren dat verbonden is met de specifici-
teit van de plek. Maar ook buiten deze werk-
zones gaan ontwerpteams meer en meer de 
uitdaging aan om in te spelen op de directe 
soms gefragmenteerde omgeving.
Interessant is tevens op te merken dat wonen 
en werken niet zo strak moet worden opge-
splitst. Ook op een bedrijventerrein kunnen 
wonen én werken elkaar in de beste omstan-
digheden onder één dak vinden! 
Doorheen de jaren is het belang van duur-
zaam ontwerpen als ontwerpstrategie toege-
nomen. Energiezuinig bouwen is hiervan 
een belangrijk deelaspect. Opdrachtgevers 
willen enerzijds hun energiefactuur zo laag 
mogelijk houden en anderzijds beseffen ze 
dat er dient gestreefd te worden naar een zo 
laag mogelijke ecologische voetafdruk. Voor 
de ontwerpers een eis waarbij vanaf de start 
van het ontwerpproces dient mee rekening te 
worden gehouden. Plannen voor de toekomst 
is een ander actueel thema. Bouwen op maat 
is achterhaald want een hedendaags bedrijfs-
gebouw dient rekening te houden met de 
ontwikkelingsperspectieven van het bedrijf. 
Er zijn binnen deze specifieke selectie projec-
ten met de mogelijkheid om op termijn een 
ander bedrijf te vestigen of om de bedrijfsge-
bouwen aan te passen voor andere functies 
zoals wonen. Flexibiliteit en aanpasbaarheid 
zijn dus meer en meer aan de orde!
We kennen de voorbeelden van kantoorge-
bouwen die over verschillende verdiepingen 
worden opgetrokken om zo hun terreinin-
name te beperken. In deze selectie zijn twee 
projecten opgenomen waarbij de commer-
ciële ruimtes in de hoogte worden georga-

niseerd. De inname van gronden wordt zo 
beperkt zonder aan gebruiksruimte te moeten 
inboeten.
Tot slot hebben alle geselecteerde bedrijfs-
gebouwen extra troeven die de banale 
industriële doos overstijgen. Verfijnde detail-
leringen, zorgvuldig gekozen materialen, juist 
gepositioneerde raamopeningen die zorgen 
voor natuurlijk licht en uitzicht, sterke visuele 
relaties tussen de verschillende bedrijfsunits 
creëren een extra dimensie die het louter 
materiële overstijgt. Architectuur ten dienste 
van de gebruiker!

We lieten in deze vijfde editie ook de ontwer-
pers aan het woord. De ontwerpteams 
waarvan doorheen de edities verschillende 
projecten werden geselecteerd vroegen we 
om even te reflecteren. Hoe blikken ze terug 
op tien jaar ontwerpen en hoe zien ze het 
bedrijfsgebouw van de toekomst. Afsluitend 
geven de ontwerpers raad aan de toekomstige 
opdrachtgevers.
Bij elk project hoort tenslotte een projectfi-
che waarin het gebouw nogmaals kort wordt 
toegelicht. Ze zijn achterin de brochure in 
alfabetische volgorde volgens de naam van 
de hoofdgemeente opgenomen. We nodigen u 
dan ook graag uit om op verkenning te gaan!

We hopen dat deze vijfde editie opdrachtge-
vers en ontwerpers inspireert om de provincie 
West-Vlaanderen verder uit te bouwen met 
stimulerende werkomgevingen. 

Marleen Titeca-Decraene
Gedeputeerde voor economie

voorwoord
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Dit is de vijfde editie van de voorbeeldpubli-
catie kwaliteitsvolle bedrijfsgebouwen, uitge-
geven door de provincie West-Vlaanderen. 
Vijf publicaties die samen een staalkaart 
geven van goede voorbeelden van bedrijfs-
gebouwen gerealiseerd in de afgelopen tien 
jaar. Wie een tiental jaar geleden de Vlaamse 
bedrijventerreinen bezocht, stootte veelal op 
monofunctionele gebieden, gekenmerkt door 
een gebrekkig openbaar domein waarlangs 
kriskras witte dozen waren ingeplant. Dit 
geheel werkte de ontwikkelaar zo goed als 
mogelijk af met een weinig kwalitatief groen-
scherm. Veel interesse van architecten met 
naam en faam om zich toe te leggen op het 
ontwerpen van bedrijfsgebouwen en bedrij-
venterreinen was er niet. Daar is in de afgelo-
pen tien tot vijftien jaar gelukkig verandering 
in gekomen. 

Heel wat bedrijfsleiders hebben de keuze 
gemaakt om in te zetten op bedrijfsgebouwen 
met een hogere kwaliteit. Op zich niet evident 
want in essentie is de meest economische 
vorm voor een bedrijfsgebouw een grote 
doos. Een doos die echter door een juiste 
schaalverhouding, detaillering, materiaal-
keuze en positionering kan evolueren naar 
een kwaliteitsvol bedrijfsgebouw, zonder dat 
daartoe de kostprijs significant hoger hoeft te 
liggen.

Ook de publieke ontwikkelaars namen 
hun verantwoordelijkheid op en realise-
ren op vandaag bedrijventerreinen van een 
hoger kwaliteits- en duurzaamheidsniveau. 
Bedrijventerreinen die het louter functionele 

overstijgen.  De ontwikkelaars proberen dit te 
bereiken door de introductie van krachtig en 
kwaliteitsvol openbaar domein gecombineerd 
met het vastleggen van aantal basisregels: 
zoals verplichte bouwlijnen, orthogonaliteit, 
zorgvuldig ruimtegebruik en beperking van 
het aantal verschillende materialen. 
Bijzondere aandacht besteden de ontwerpers 
aan het linken van het bedrijventerrein met 
zijn omgeving door ondermeer het creëren 
van wandel- en fietsverbindingen en het 
doortrekken van groenstructuren. 

De verscheidene voorbeeldpublicaties van de 
provincie West-Vlaanderen dragen ongetwij-
feld bij aan de algemene verbetering van de 
kwaliteit van de bedrijfsgebouwen in West-
Vlaanderen. Het zijn nuttige werkinstrumen-
ten voor de ontwikkelaars in hun streven om 
bedrijven te bewegen tot het realiseren van 
kwaliteitsvolle bedrijfsgebouwen. Belangrijk 
is dat de publicaties niet alleen inspirerend 
zijn voor de bedrijven uit de handel, diensten 
of  innovatieve sectoren maar ook voor secto-
ren waar kwaliteit veelal minder zichtbare 
terugverdieneffecten genereert, zoals de 
bouwsector of de grondverwerking.  

Was het de eerste jaren van de publicaties nog 
goede voorbeelden sprokkelen, dan kwamen 
voor de samenstelling van deze brochure 
heel wat mogelijke projecten in beeld. 
Opvallend is dat bij heel wat ingediende 
projecten de focus bijna uitsluitend ligt op het 
gebouw als object.  De omgeving en context 
wordt veelal niet of nauwelijks in beeld 
gebracht. Het selectiecomité opteerde echter 

bijzondere aandacht te besteden aan die 
projecten die net met het totale plaatje reke-
ning hielden: de interactie van het gebouw 
met zijn omgeving, de wijze van ontsluiting 
van het perceel, de positionering van het 
gebouw op het perceel, de goede detaillering, 
de belevingswaarde binnenin het gebouw en 
de duurzaamheid in al zijn aspecten.   Het 
selectiecomité heeft na grondige evaluatie 
negen projecten weerhouden voor deze publi-
catie om als inspiratiebron te dienen voor vele 
andere bedrijven.

De meeste voorbeelden opgenomen in de 
publicaties situeren zich op bedrijventerrei-
nen. Op deze terreinen is in de afgelopen jaren 
een sterke verhoging van de kwaliteit merk-
baar. Nieuwe uitdagingen dienen zich echter 
aan. Heel wat bedrijven bevinden zich immers 
nog in de open ruimte. Landbouwbedrijven 
evolueren naar agro-industriële complexen. 
De zoektocht binnen de open ruimte voor de 
inplanting van biomassa- en vergistingsin-
stallaties die het landschap domineren, is 
opgestart en meer en meer oude bedrijven-
complexen in de open ruimte komen leeg te 
staan.  
Het opkrikken van de kwaliteit van de bedrijfs-
gebouwen in de open ruimte, vormt dan ook 
voor de eerstvolgende jaren een belangrijke 
uitdaging voor de beleidsmakers, bedrijfslei-
ders en architecten.

Steven Vanassche
Voorzitter van het selectiecomité

inleiding
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Het selectiecomité, dat voor de meerderheid 
uit architecten bestaat, werd door de depu-
tatie van de provincie West-Vlaanderen in 
zitting van 24 februari 2011 samengesteld.

De volgende leden hebben aan de selectie 
deelgenomen:

Verkozen tot voorzitter
•	 Steven	 Vanassche,	 economist,	 coördina-

tor projectontwikkeling intercommunale 
Leiedal.

Leden
•	 Helene	 De	 Rore,	 projectcoördinator	 eco-

efficiëntie POM West-Vlaanderen
•	 Martine	De	Maeseneer,	 architect,	Martine	

De Maeseneer Architects
•	 Christian	Igodt,	landschapsarchitect,	ruim-

telijke planner, dienst ruimtelijke planning 
provincie West-Vlaanderen

•	 Gudrun	 Leys,	 ir.-architect,	 provincie	
West-Vlaanderen

•	 Leo	Van	Broeck,	prof.	ir.-architect,	Bogdan	
& Van Broeck Architects, docent aan de 
K.U.Leuven

•	 Tony	 Van	 Nuffelen,	 architect,	 lid	 Team	
Vlaams Bouwmeester

Waarnemer
•	 Ilse	 Vanderhaeghe,	 economist,	 adjunct-

adviseur dienst economie.

Secretaris
•	 Evi	 Corne,	 architect,	 ruimtelijk	 planner,	

praktijkassistent aan de V.U.B. en mede-
werker van TensiNet Association (geen 
stemrecht)

samenstelling van het selectiecomité



Transvaal, Waregem
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Onze omgeving is stilaan volgebouwd. Meer 
en meer wordt dan ook de aandacht geves-
tigd op hoe bestaande (bedrijfs)sites kunnen 
worden	 geoptimaliseerd.	 Het	 recycleren	
en verdichten van een  bestaande industri-
ele site is immers een bijzondere duurzame 
benadering. Er wordt niet enkel gedacht aan 
het densifiëren van de gebruiksoppervlakte 
om extra bouwmogelijkheden te voorzien. 
Ook het verbeteren van de inrichting van 
de site op zich en op het verbeteren van de 
aansluitingen met zijn directe omgeving krijgt 
aandacht. Bestaande gebouwen en infra-
structuren geven bovendien aan elke plek een 
identiteit. Door deze uitgeleefde gebouwen en 
infrastructuren een tweede leven te geven 
blijven ze zo deel uitmaken van het collectief 
geheugen.

Een opmerkelijk project is het herstructu-
reren van de oude bedrijfsinfrastructuur 
op de Transvaal site te Waregem door de 
West-Vlaamse Intercommunale (wvi). De 
site bevindt zich achter een lintbebouwing 
van woningen en behoorde oorspron-
kelijk toe aan de jutespinnerij Société 
Anonieme de Wareghem. De West-Vlaamse 
Intercommunale kocht de site aan om 
een lokaal bedrijventerrein uit te bouwen. 
Hiervoor werden de meeste verouderde 
bedrijfspanden gesloopt met uitzondering van 
twee merkwaardige loodsen die werden gere-
converteerd tot bedrijfsverzamelgebouwen 
en die samen de ruggengraad gaan vormen 
voor dit nieuw te ontwikkelen bedrijventer-
rein (zie ook Hergebruik bestaand industri-
eel patrimonium. Selectief afbreken). Beide 

loodsen vormden de aanzet voor de opmaak 
van het masterplan en de verdere uitbouw 
van het bedrijventerrein.  De positie van de 
twee bestaande loodsen geven immers de 
aanzet voor het ontwikkelen van een nieuwe 
infrastructuur van ontsluiting en  parkeren, 
en leggen tevens de positie van de nieuwe 
bouwkavels vast. Het nieuwe masterplan 
beschouwt de bedrijfssite als het verlengde 
van het stadsweefsel en heeft zo aandacht 
voor een kwalitatieve openbare ruimte en 
een goede doorwaadbaarheid van de site 
voor voetgangers en fietsers. De toegang 
tot het bedrijventerrein voor gemotoriseerd 
verkeer gebeurt via het nieuwe aangelegde 
centrale plein waar de bestaande loodsen 
tegen aanleunen. Aan de overzijde van het 
plein is er ruimte voorzien voor vier nieuwe 
bedrijfsgebouwen die op het gelijkvloers 
een pleingerichte functie dienen te hebben. 
Een straatlus afgezoomd met gegroepeerde  
bomenrijen heeft vervolgens toegang tot de 
rest van de geplande bedrijfsgebouwen en 
voorziet tevens extra diensttoegangen voor 
het grootste bedrijfsverzamelgebouw. De 
niet bebouwde delen worden maximaal met 
groenvoorzieningen aangeplant. Het parke-
ren gebeurt op grastegels met kiezel gevuld 
zodat infiltratie van hemelwater mogelijk 
wordt.  Om de druk op het rioleringsnet in te 
perken wordt een meander van de Gaverbeek 
gebruikt als vertraagde afvoer voor het 
oppervlaktewater.

Een tweede project dat zich inschrijft binnen 
het thema van herstructureren van bestaan-
de sites is deze van de expo-site te Hoog 

Kortrijk. Het project getuigt van een strate-
gische benadering om binnen een chaotisch 
gegroeide expositiesite nieuwe ontvangstac-
commodatie voor de expo-bezoeker te voor-
zien. Dit project toont aan dat een chaotische 
expo-infrastructuur door middel van  een 
sterke en duidelijke geste geherstructureerd 
kan worden. Een kwalitatieve en logische 
oplossing waardoor de expo-site een sterke 
identiteit kon krijgen. Een belangrijk aspect 
van de interventie is dat deze bemiddelt 
tussen de schaal van de bezoeker, het terrein 
en de expositiehallen. Door het introduce-
ren van een contour worden twee duide-
lijke zones met name een ‘buiten-groene’ 
en ‘binnen-minerale’ gedefinieerd. Hierdoor 
valt zowel functioneel als ruimtelijk de expo-
site in zijn plooi. De contour is uitgewerkt 
als een open maar overdekte gaanderij en 
begeleidt de bezoeker naar het inkom- en 
kantoorgebouw. De nieuwe onthaalstructuur 
van galerij, inkom en kantoor organiseert 
de wisselende stroom van bezoekers en 
geeft de bezoeker een duidelijke en lees-
bare positie binnen de historisch gegroeide 
expositiesite. De onthaalstructuur is opge-
bouwd uit een modulair en driedimentioneel 
stalen grid (plan en opstand) en biedt zo de 
nodige flexibiliteit en aanpasbaarheid.  In de 
galerij worden soms achterliggende zones 
wat uit het zicht onttrokken door gebruik te 
maken van metalen panelen die tussen de 
kolomstructuur zijn geplaatst. Met beperkte 
middelen werd een  sterk architecturaal en 
stedenbouwkundige resultaat bekomen dat 
de expo-site overstijgt.

Herstructureren van bestaande (bedrijfs)sites. 
Een strategische aanpak
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Xpo, Kortrijk



Infrax, Torhout
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Ook op een kantoren- of industriezone hoeft 
een bedrijfsgebouw er niet uit te zien als 
een banale doos die temidden van het bouw-
perceel werd ingeplant. Binnen deze soms 
rigide werkomgevingen kan uit de context 
inspiratie worden geput om er een project te 
realiseren dat verbonden is met de specifici-
teit van de plek. Dit kan de omgeving an sich 
zijn of de eigen interventie, waarbij gebouw 
en omgeving als één coherent geheel wordt 
vormgegeven. De nieuwe kantoren voor 
Voka West-Vlaanderen en Infrax West en 
het nieuwe bedrijfsgebouw van NV Bailleul 
tonen net die aandacht voor contextgebonden 
ontwerpen aan.  

Het nieuwe kantoorgebouw  van VOKA West-
Vlaanderen is gehuisvest op de kantorenzone 
Kennedypark.	 Tijdens	 het	 ontwerpproces	
werd aandacht besteed aan de specificiteit 
van de plek: de inpassing van het project in 
de stedenbouwkundige structuur van Hoog 
Kortrijk en de potenties die het terrein en zijn 
directe omgeving bieden. Het kantoorgebouw 
werd hierdoor bijzonder logisch en subtiel 
geïntegreerd in zijn omgeving. Enerzijds is 
het	ingeplant	evenwijdig	met	de	Kennedylaan,	
één van de ‘galettes’ die Hoog Kortrijk ruimte-
lijk organiseert. Anderzijds wordt ingespeeld 
op het natuurlijk hellend relief van het terrein 
wat de ruimtelijke kwaliteit en belevings-
waarde van de kantoren ten goede komt. Zo 
krijgt de halfondergrondse verdieping extra 
natuurlijk daglicht en door de toegang van het 
gebouw te organiseren vanuit het verzonken 
inkomplein wordt tevens een beschermend 
en uitnodigend gevoel opgewekt. De op het 

eerste zicht vrij grote parking sluit ruimtelijk 
en landschappelijk aan op de parkeervoor-
zieningen van zijn buur, de intercommu-
nale Leiedal, waardoor de parkeerplaatsen 
gemeenschappelijk als overloopparking 
kunnen worden gebruikt. Een verharde weg 
verbindt drempelloos de parkeerplaatsen 
met het verzonken inkomplein. Voor anders-
validen en bezoekers zijn de parkeerplaatsen 
die het dichtst aansluiten op deze toegang 
gereserveerd. De niet ingenomen delen van 
het terrein worden landschappelijk aange-
legd. Doordat de hoofdontsluiting gebeurt 
vanaf de Munkendoornstraat en zich situeert 
ter hoogte van de achterkavelgrens, staat het 
kantoorgebouw	komende	van	de	Kennedylaan	
temidden van grasland (meadow). De achter-
kavelgrens sluit tevens aan op een fijnmazig 
fietspadennetwerk dat Hoog Kortrijk met het 
stadscentrum verbindt. Het zijn net die kleine 
landschapselementen van bomen en struiken 
langsheen het fietspad die op het perceel 
worden verdergezet. Zo worden de parkeer-
vlakken omkaderd met hagen en bomen 
en wordt langsheen de zij- en achterkavel-
grenzen eveneens groen aangeplant. De nog 
prille aanplantingen zullen in de toekomst 
een bladerdak vormen waar het aangenaam 
vertoeven is en waar de auto in de schaduw 
kan worden geparkeerd. Deze kwalitatieve 
buitenaanleg draagt bij tot de verdere ontwik-
keling van de natuurlijke biotoop op de kanto-
renzone	Kennedypark.	De	ontwerpers	geven	
de natuur de kans om binnen te dringen in 
deze werkomgeving! 

Bij de nieuwe vestiging van Infrax West te 
Torhout zijn de nieuwe gebouwen en de omge-
vingsaanleg ontwikkeld vanuit één totaalcon-
cept dat de kenmerkende ecologische en 
duurzame waarden van de dienstverlener 
vertaalt. Op het uitgestrekte terrein van circa 
34.000 vierkante meter bevindt zich achter het 
kantoorgebouw dat aansluit op de gewestweg 
N34,  een logistiek centrum met loods en 
buitenopslagruimten. Tussen het kantoorge-
bouw en de loods zijn de parkeervoorzienin-
gen geschoven. De bestaande bedrijvenzone 
oogt zeer “hard”. De ontwerpers hadden dan 
ook aandacht om het terrein zo “groen” 
mogelijk te concipiëren. De toegangen tot de 
site worden beperkt en tussen de openbare 
weg en de bedrijfsgebouwen zijn grasstro-
ken aangelegd. De parking wordt opgedeeld 
in verharde en onverharde zones waarbij 
de parkeerzones worden afgewisseld met 
groenstroken (wadi’s) die voor een vertraagde 
afvoer van het regenwater naar de openbare 
riolering zorgen. Het rasterpatroon van de 
buitenaanleg met rijstrook, parkeerstrook 
en wadi refereert aan het rasterpatroon in de 
gevels afgewerkt met gezeefdrukte panelen 
in verschillende groentonen en transparan-
tiegraden. Dit project toont aan dat het geheel 
van infrastructuur en omgevingsaanleg 
kan fungeren als structurerend en bindend 
element tussen de verschillende zones op 
het terrein. Een nieuwe context werd toege-
voegd en kan hopelijk een aanzet geven tot 
een toekomstige groenere aanpak van deze 
bedrijvenzone.

Contextgebonden ontwerpen
binnen een kantoren- en bedrijvenzone. 

Kwalitatief inrichten van de  kavel 



NV Bailleul, Veurne
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Bij het bedrijfsgebouw NV Bailleul gaat 
bijzonder veel aandacht uit naar het maximaal 
openhouden van ontwikkelingsperspectie-
ven. Een belangrijke ontwerpparameter dus 
bij het bepalen van de geschikte inplanting 
van het gebouw op de kavel. Je zou kunnen 
stellen dat de context hier mede wordt 
bepaald door de factor tijd. Want niet enkel 
is er bij de structurele opbouw en invulling 
van het bedrijfsgebouw aandacht voor func-
tiewijzigingen maar is er eveneens gedacht 
aan uitbreidingsmogelijkheden.  Door het 
bedrijfsgebouw	 asymmetrisch	 in	 te	 planten	
op de kavel kan het op termijn met drie extra 
traveeën worden uitgebreid. Die uitbreidings-
zone is momenteel als groenzone ingericht en 
er wordt binnenkort een boomhaard aange-
plant. De verharde delen worden beperkt tot 
de zones voor in- en uitritten en voor laden en 
lossen. De logische circulatiestromen maken 
tegelijkertijd een optimaal gebruik mogelijk 
voor kleine vrachtwagen en grote opleggers. 
De parkeervlakken voor de bezoekers zijn 
in grasdallen uitgevoerd. Door een zo groen 
mogelijke aanleg kan de buffercapaciteit voor 
oppervlaktewater worden beperkt.



VOKA, Kortrijk
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Grando keukens NV Lovanex, Brugge
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Bouwen buiten een kantoren- of industrie-
zone zou extra moeten aansporen om bij het 
ontwerp rekening te houden met, en in te 
spelen op de directe omgeving. Architecten 
moeten sowieso ontwerpen binnen soms 
heel strikte stedenbouwkundige regelge-
vingen en opties met betrekking tot bouw-
hoogte, bestemming, bezettingsgraad, 
materiaalgebruik, enz vastgelegd in een 
Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of in een 
Ruimtelijk	Uitvoeringsplan	(RUP).	Die	regel-
geving kan tijdens het ontwerpproces zowel 
stimulerend als beknottend werken. Toch 
vind je architecten die de moed en volhar-
ding hebben om buiten de lijntjes te kleuren 
omdat ze beseffen dat ze een kwalitatiever 
project kunnen afleveren wanneer op één of 
meerdere punten kan worden afgeweken. 
Concreet	betekent	dit	dat	voor	het	bekomen	
van een stedenbouwkundige vergunning een 
afwijking op de stedenbouwkundige regel-
geving moet worden aangevraagd en dit op 
basis van een stevige motivatie. Dit vraagt 
evenwel extra investering naar tijd en niet 
iedere opdrachtgever is bereid om in dit 
proces mee te gaan.

Bij het ontwerp van de nieuwe toonzaal 
Grando Keukens van NV Lovanex heeft het 
afwijkingsvoorstel betrekking op de hoogte 
van het torenvolume waarbij een bouw-
hoogte van 14 meter wordt aangevraagd 
tegenover de maximale nokhoogte van 11 
meter vastgelegd in het BPA  Fort Lapin. Een  
grondige	analyse	van	de	context	gaf	hiertoe	
de aanleiding. Het project is gesitueerd in 
een oud industrieel havensite ten noorden 

van het stadscentrum van Brugge. De site 
wordt gekenmerkt door een amalgaam van 
losse en dicht bij elkaar geplaatste bouw-
volumes die doorheen de tijd willekeurig 
zijn tot stand gekomen. Grote en hoge indu-
striële panden staan er naast vrijstaande 
woningen. Het is net die complexe en 
gefragmenteerde context die de architecten 
de aanleiding gaf een project te ontwikkelen 
waarbij de aaneenschakeling van verschil-
lende volumes een compositie vormt die zich 
inschrijft in de bestaande context en die deze 
verder oplaadt. De toonzaal wordt onder-
gebracht in een bouwvolume voorzien van 
een ver uitkragend bovenvolume, nodig om 
enerzijds op het gelijkvloers de erfdienst-
baarheid naar de achtergelegen percelen 
te verzekeren en anderzijds om tegemoet 
te komen aan de vereiste winkelopper-
vlakte. Om de nieuwe toonzaal met beperkte 
bouwhoogte evenwel te plaatsen tegenover 
zijn omgeving was er nood aan een hoger 
volume. Dit torenvolume met een archi-
tecturale signaalfunctie diende voldoende 
hoog te zijn. De extra drie meter (14 in plaats 
van 11 meter) van het torenvolume koppelt 
bovendien bijzonder goed het achterliggende 
hoge kantoorgebouw aan de ruimtelijke 
context van het oude havengebied.  Sterker 
nog zou zijn wanneer dit torenvolume naast 
een signaal- en structurerende functie een 
bijkomende functie had kunnen inhouden.

Creatief omgaan met 
complexe en gefragmenteerde contexten. 

Uitdaging voor architecten
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Hergebruik bestaand  
industrieel patrimonium. Selectief afbreken

Twee geselecteerde projecten, zij het van een 
andere schaal, laten zien dat met de nodige 
competentie en creativiteit een tweede leven 
voor leegstaande opslagplaatsen mogelijk 
wordt. Door selectief af te breken en waar-
devol patrimonium te hergebruiken wordt 
bijgedragen tot een duurzame benadering 
van onze bebouwde omgeving. 

Het eerste project betreft een nieuw 
onderkomen voor de kantoren van het 
architectenbureau aRCHITEC. Het is een 
schoolvoorbeeld waarbij deze architecten 
het potentieel van een oude vlasschuur, 
gebouwd begin twintigste eeuw, hebben 
ingezien. Met een reeks van fijngevoelige, 
gevatte en geargumenteerde ingrepen wordt 
de opslagruimte voor vlas herbestemd tot 
een bijzondere aangename werkomgeving 
met aandacht voor comfort en belevings-
waarde. Een stukje collectief geheugen dat 
verwijst naar de glorietijd van de vlasnij-
verheid in de Leiestreek blijft zo behouden. 
Bij de reconversie worden de structuur en 
het silhouet van de schuur gerespecteerd. 
Om de warmteverliezen te minimaliseren 
wordt de schuur ingepakt met 20 centime-
ter dikke rotswol. Dak en gevels worden 
vervolgens afgewerkt met natuurleien. Ter 
hoogte van de inkom wordt een strook van 
het bestaande baksteenmetselwerk vrijge-
houden. Deze historische kadrering prikkelt 
de nieuwsgierigheid en werkt uitnodigend. 
Eenmaal binnen wordt al snel duidelijk 
dat vanuit het oogpunt van energiezuinig 
bouwen geopteerd werd om zoveel mogelijk 
gebruik te maken van natuurlijk daglicht. Zo 

valt door het toevoegen van een lichtstraat 
aan de noordzijde scheerlicht op de ruwe 
gekaleide baksteenwand en worden in de 
bestaande poorten grote raamvlakken voor-
zien die in functie van het invallend zonlicht 
met grote schuifpoorten kunnen afgesloten 
worden. Een bijkomend openschuivend raam 
geeft zicht op de zuidgerichte tuin. Doordat 
het nieuwe raam niet in het gevelvlak werd 
geplaatst maar terugspringt wordt overbe-
zonning vermeden. Naast de economische 
en ecologische aspecten zorgt natuurlijk 
daglicht voor een aangename werkomge-
ving. Het introduceren van twee volumes 
met secundaire functies organiseert de 
grote ruimte die open is tot in de nok en zorgt 
voor het nodige akoestische comfort in dit 
landschapskantoor. Hergebruik van een oud 
patrimonium is reeds een zeer duurzame 
keuze. Deze architecten zijn er bovendien 
in geslaagd een nulenergetisch kantoor te 
realiseren (zie ook Duurzaam ontwerpen als 
ontwerpstrategie)!

Van een heel andere schaal is de reconversie 
van de site Transvaal. De achterin gelegen 
site behoorde vroeger toe aan de jutespin-
nerij Société Anonieme de Wareghem, kwam 
in de jaren zeventig in handen van het textiel-
bedrijf Sofinal/Sofitex en werd na het faillis-
sement in 2003 door de wvi (West-Vlaamse 
Intercommunale) aangekocht om er een 
lokaal bedrijventerrein uit te bouwen. De 
meeste van de verouderde bedrijfspanden 
en annexen werden gesloopt. Twee merk-
waardige en interessante loodsen werden 
evenwel behouden en werden gereconver-

teerd tot bedrijfsverzamelgebouwen die 
samen de ruggengraad gaan vormen voor 
dit nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein 
(zie ook Herstructureren van bestaande 
(bedrijfs)sites. Een strategische aanpak). Het 
concept van een bedrijfsverzamelgebouw is 
om op een zeer compacte manier huisves-
ting voor ondernemingen aan te bieden. De 
ondernemer hoeft niet eerst grond aan te 
schaffen om er vervolgens op te bouwen 
maar dient enkel de nodige gebruiksruimte 
aan te kopen. Een vlotte en budgetvriende-
lijke aanpak met marge voor uit- of inbrei-
den van de onderneming. De architecten 
Coussée	 en	 Goris	 stripten	 beide	 loodsen	
tot op hun skeletstructuur waardoor de 
merkwaardig ontdubbelde betonstructuur 
(ruimtevakwerk) zichtbaar wordt en voor 
een bijzondere belevingswaarde zorgt. Deze 
grote langwerpige ruimte wordt vervolgens 
op een rationele manier in traveeën opge-
deeld door tussen de structuur brandwan-
den te plaatsen. Door die opdeling wordt 
de bestaande footprint maximaal benut en 
ontstaan zelfstandige bedrijfsunits die op 
termijn vlot heropgedeeld of samengebracht 
kunnen worden. De grootste loods telt zeven 
units van om en bij 450 vierkante meter, de 
kleinste loods wordt in twee traveeën opge-
deeld. De zelfstandige bedrijfsunits worden 
zowel vanaf het nieuwe aangelegde plein 
als vanaf de achterzijde ontsloten wat voor 
interne organisatie interessant is. Terwijl de 
leveringen aan de achterzijde plaatsvinden, 
kunnen de  klantgerichte activiteiten immers 
aan de voorzijde georganiseerd worden. De 
binnenruimten zijn volumineus en kunnen 
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in functie van de gebruiker verder opge-
deeld en ingericht worden. De architecten 
promoten het toepassen van het box-in-box-
principe waarbij een afsluitbare ruimte zoals 
een kantoor of een specifieke opslagruimte 
als een onafhankelijke kleinere unit in de 
bedrijfsunit wordt ondergebracht. Box en 
loods treden er in dialoog. Om tegemoet te 
komen aan een verhoogd binnencomfort 
zijn zowel de gevels als de betonnen tonda-
ken extra geïsoleerd. Een verder optimaler 
thermisch comfort is in functie van de vraag 
van de koper. Met het box-in-box-principe 
kunnen binnen de bedrijfsunits hogere 
thermisch comforteisen worden bereikt. De 
nieuwe gevel- en dakafwerkingen getuigen 
van een verfijnde en beheerste detaillering. 
De geprofileerde metalen dakbedekking 
en de metalen vinnen gebruikt als brand-
schotten tegen brandoverslag, ritmeren 
het bedrijfsverzamelgebouw en expliciteren 
haar interne opdeling. Grijze betonpanelen, 
schuifpoorten uit gegalvaniseerd staal en 
geprofileerde beglazing bepalen verder 
de strakke geleding van de langse gevels. 
Kunstmatige verlichting wordt tot een 
minimum beperkt door het behoud van de 
lichtstraten waarbij het glas werd vervangen 
door	 dubbelwandige	 polycarbonaatplaten	
en de introductie van translucente gevel-
stroken. Om oververhitting te vermijden 
wordt de beglazing aan de zuidzijde beperkt. 
Interessant is tevens te vermelden dat het 
afbraakmateriaal maximaal op de site werd 
herbruikt voor de onderfundering van de 
vloerplaten en de koffering van de wegenis.
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Facelift voor bestaande 
bedrijfsgebouwen. Tegemoetkomen 
aan een hedendaags eisenpakket

Heel wat bestaande bedrijfsgebouwen zijn 
toe aan een degelijke facelift. Door gerichte 
investeringen kunnen bestaande infrastruc-
turen opnieuw tegemoet te komen aan een 
hedendaags eisenpakket. Een gefaseerde en 
precieze aanpak maakt het mogelijk om de 
aanpassingswerken uit te voeren zonder de 
bedrijvigheid in het gedrang te brengen en 
zorgt tevens voor de financiële haalbaarheid 
van het project.

Het Bedrijvencentrum Kortrijk vond 
twintig jaar geleden zijn onderkomen in een 
bestaand industrieel pand op het bedrij-
venpark Wevelgem-Bissegem. Het was het 
eerste bedrijvencentrum van Vlaanderen. 
Ondertussen was er nood aan een degelijke 
facelift om van de bestaande infrastruc-
tuur een aantrekkelijke huuromgeving 
voor jonge startende ondernemingen te 
maken. In samenspraak met de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) werd 
tevens onderzocht hoe een globaal duur-
zaam gebouw op termijn kon worden 
bekomen.  Het project getuigt van een intelli-
gente aanpak. Door gefaseerde en punctuele 
ingrepen zijn de architecten erin geslaagd om 
dit vrij banaal pand op te waarderen tot een 
aangename en duurzame werkomgeving. 
Net door de precisie van de ingrepen, slechts 
eenderde van het gebouw werd aangepakt, 
konden de huurders blijven functioneren.  
Een eerste ingreep is de introductie van een 
loper. Om zowel de relatie met de straat 
als met de achterzijde van het perceel te 
versterken wordt een circulatiestrook dwars 
doorheen het gebouw voorzien dat zelf in de 

buitenruimten verder doorloopt. Hierdoor 
krijgt het pand een duidelijke ontsluiting 
en communiceert het direct met de straat. 
De reeks lichtborden langsheen de loper 
markeren extra de toegang. De introductie 
van de loper organiseert en structureert het 
bedrijvencentrum van binnenuit. Op deze 
loper,	 als	 een	 lineaire	 lobby	 vormgegeven,	
sluiten de gemeenschappelijke functies aan 
zoals het onthaal, de vergaderzalen, de bar en 
het sanitair. Een tweede ingreep is de intro-
ductie van natuurlijk daglicht in het centrale 
deel van het gebouw. Hiervoor wordt haast 
chirurgisch delen van de bestaande struc-
tuur weggesneden om plaats te maken voor 
een goed ontsloten patio en een lichtschacht 
die zich ook van buitenaf laat opmerken. De 
centraal gesitueerde gemeenschappelijke 
ruimtes krijgen hierdoor niet enkel natuur-
lijk daglicht maar bovenal extra belevings-
waarde. Tegelijkertijd wordt de kost van 
kunstmatig verlichten geminimaliseerd. 

Hergebruik en optimaliseren van een verou-
derd patrimonium is een duurzame keuze. 
Positief is bovendien de gefaseerde aanpak. 
Na een eerste reeks van strategische en 
technische ingrepen,  waarbij  reeds wordt 
gezorgd voor een verfijning van het bestu-
ringssysteem	van	de	bestaande	verwarming,	
warmterecuperatie in de vernieuwde verga-
derzalen en een optimalisatie van natuurlijk 
lichtinval zonder kans tot oververhitting, 
zal verder gestreefd worden naar de reali-
satie van een globaal duurzaam gebouw. 
De aandacht zal dan onder andere uitgaan 
naar het isoleren van de buitenwanden en 

de heraanleg van de buitenaanleg in water-
doorlatende materialen. 

De gefaseerde aanpak van het Bedrijven-
centrum Kortrijk is een goed voorbeeld 
voor tal van andere (bedrijfs)gebouwen die 
eveneens nood hebben aan een degelijke 
upgrade. Dit vernieuwde ankerpunt heeft de 
potentie een eerste aanzet te geven tot het 
herwaarderen van een volledige vergrauwde 
industriële buurt. Uitkijken dus naar wat 
volgt.
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Wonen op bedrijventerreinen.  
Wonen en werken onder één dak

De	 idee,	 waarvan	 de	 Le	 Corbusier	 grote	
voorstander was, om aan de functies wonen, 
werken, verkeer en recreatie ieder een 
eigen plek toe te eigenen is in de huidige 
stedenbouwkundige ontwikkelingen steeds 
meer achterhaald. Tal van interessante 
voorbeelden tonen aan dat net het  verweven 
van functies kan bijdragen tot een aange-
namere werk- en woonomgeving. Meer 
en meer  wordt dan ook de woonfunctie op 
industriezones toegelaten zij het met een 
aantal beperkingen of verplichtingen naar 
oppervlakte of positionering.

Sinds generaties was het natuursteenver-
werkend bedrijf Bailleul NV gevestigd in 
het centrum van Veurne maar door gebrek 
aan uitbreidingsmogelijkheden en de steeds 
moeilijkere bereikbaarheid met grotere 
opleggers moest naar een nieuwe locatie 
uitgekeken worden. Er werd op het indu-
strieterrein zone 1 te Veurne een nieuwbouw 
gerealiseerd waar werken én wonen zijn in 
ondergebracht. Bijzonder in dit project is 
evenwel dat de woning samen met de werk-
plaats, de opslag, de toonzaal en de kantoren 
tot één architecturaal coherent geheel werd 
samengebracht. De  ruime en kwalitatieve 
woning wordt boven en naast de bedrijfsfunc-
ties voorzien. Terrassen over twee niveau’s 
maken van deze woonst een gedroomd 
penthouse en zorgen voor zowel de nodige 
doorzichten	 en	 als	 voor	 voldoende	 privacy.	
De sterk ontwikkelde ruimtewerking en bele-
vingswaarde van de woning zijn ook in de rest 
van het bedrijfsgebouw aanwezig. Los van 
de achterliggende functies wordt de staal-

structuur en de gevelwanden in prefab sand-
wichpanelen consequent voor het volledige 
bedrijfsgebouw toegepast.  Ook de detaille-
ring wordt consequent voor de verschillende 
functies doorgevoerd zodat de uitwerking van 
dit project niet verbloemd maar toont wat 
zich achter de gevels bevindt. Het ontwerp 
getuigt van een sculpturale toepassing van 
industriële materialen. De accidentiële 
deuk in het dak is subliem en verwijst naar 
de	 typologie,	 in	 zijn	 tegenovergestelde,	 van	
het huis. Een no-nonsense architectuur met 
een duidelijk gezicht en herkenbaarheid. 
Aansluitend op de hoge loods met werkplaats 
en opslag zijn bijzonder compact de overige 
bedrijfsfuncties over drie niveau’s georgani-
seerd. De toonzaal en het kantoor, evenals de 
woning worden ondergebracht in de voorste 
travee die op de straatzijde aansluit. Op die 
manier gaat het bedrijfsgebouw in dialoog 
met zijn directe omgeving en maakt het opti-
maal gebruik van de zuidoost oriëntatie van 
de voorgevel. Op het gelijkvloers laat een 
grote raampartij binnenkijken in de toon-
zaal maar ook vanuit de kantoorruimtes en 
woning zorgen goed geplaatste ramen voor 
uitzicht en kan optimaal genoten worden 
van zonlicht. Het gebruik van screens en het 
terugspringend dakterras vermijden boven-
dien oververhitting. 
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Duurzaam ontwerpen als ontwerpstrategie 
Energiezuinig bouwen is een belangrijke 
aspect van duurzaam bouwen. Ontwerpers 
worden geconfronteerd met opdrachtgevers 
die een bedrijfsgebouw willen realiseren 
waarvan de energiefactuur zo laag moge-
lijk is. Anderzijds zijn die opdrachtgevers 
bezorgd over het milieu en beseffen ze dat ze 
hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk 
moeten krijgen. Voor de architecten een hele 
uitdaging om deze uitgangspunten vanaf de 
start mee te nemen in het ontwerpproces. 

Architecten die tegelijkertijd ook opdracht-
gever zijn hebben natuurlijk een beentje voor. 
Voor de  nieuwe kantoren van het architec-
tenbureau aRCHITEC werd een oude vlas-
schuur herbestemd tot kantoor met aandacht 
voor comfort en belevingswaarde (zie ook 
Hergebruik bestaand industrieel patrimo-
nium. Selectief afbreken). De architecten 
hebben de reconversie grondig aangepakt 
en zijn er in geslaagd een nulenergetisch 
kantoor te realiseren! Door enerzijds het 
bestaande volume met een twintig centime-
ter dikke isolatielaag in te pakken worden de 
warmteverliezen drastisch geminimaliseerd. 
Anderzijds wordt de energiebehoefte voor 
verlichting en elektrische toestellen gehaald 
uit zonnepanelen en wordt voor de verwar-
ming gebruik gemaakt van een warmtepomp. 
Materialen voor buiten- en binnenafwerking 
werden verder gekozen in functie van een 
laagst haalbare ecologische voetafdruk. Dak 
en gevels worden volledig met natuurleien 
ingepakt. Door het eenvoudige productie-
proces hebben ze een lage energie-inhoud. 
Het	hardhout	voor	de	ramen	is	FSC	of	PEFC	

gelabeld wat een verantwoord bosbeheer 
bij ontginning garandeert.  Voor de volledige 
binnenafwerking werd gebruik gemaakt van 
rubberwood wat een recuperatieproduct is 
van oude plantagebomen. Bij de reconver-
sie van een bestaand patrimonium zijn niet 
of slecht geïsoleerde daken en gevels veel 
voorkomend. Het inpakken van de gebouwen 
met een dikke isolatielaag biedt soelaas. 
Bij de reconversie van twee loodsen op de 
site transvaal te Waregem werd net als bij 
de oude vlasschuur te Wevelgem een zelfde 
principe toegepast. De gebouwen kregen 
een thermisch pak. De graad van isoleren is 
evenwel verschillend in beide projecten. Bij 
de beide bedrijfsverzamelgebouwen op de 
site Transvaal wordt aan het binnenklimaat 
beperktere eisen gesteld. Door het werken 
met een box-in-box-principe kan immers 
tegemoet gekomen worden aan hogere 
comforteisen voor een kleiner gedeelte van 
de bedrijfsunit voor de inrichting van een 
bureau of specifieke werkplek. Bij de recon-
versie van vlasschuur naar architectenbu-
reau werd een optimaal binnenklimaat voor 
het volledige volume vereist en konden de 
warmteverliezen worden geminimaliseerd. 
Het E-peil bedraagt E24 wat beduidend lager 
is dan het maximaal toegelaten E-peil E100 
voor kantoren.

Naast de thermische aspecten dient eveneens 
aandacht besteed te worden aan het inperken 
van oververhitting door invallend zonlicht. De 
gevels van kantoorruimten en toonzalen zijn 
dikwijls voor het grootste gedeelte beglaasd 
om veel natuurlijk daglicht, uitzicht of net 

inkijk te garanderen. Het invallend zonlicht 
moet evenwel in toom worden gehouden. Zo 
is ook de oost georiënteerde langse gevel 
van de toonzaal Grando keukens volledig 
beglaasd. Oververhitting wordt er vermeden 
doordat de uitkragende eerste verdieping 
schaduw werpt op de gelijkvloerse glaswand 
en door op de eerste verdieping gebruik te 
maken van een lamellenwand losgekoppeld 
van de gevel. Een gelijkaardige aanpak vinden 
we terug bij de autotoonzaal NV Vereenooghe 
waar aan de zuidgerichte langse gevel even-
eens lamellen zijn voorzien. 

De gevels van het kantoorgebouw Voka 
West-Vlaanderen zijn met uitzondering 
van de kopse gevels volledig beglaasd. Om 
oververhitting te vermijden zijn de zuidge-
richte glasgevels er voorzien van een speci-
fieke zonwering. Stalen roosters zijn op een 
secundaire structuur aangebracht en werpen 
zo hun schaduw op de zuidgevel. De  spouw 
tussen de stalen roosters en de glaswand 
wordt gebruikt als vluchtweg.  Passerelles en 
vluchttrappen zijn er in ondergebracht.

Architectuur én techniek gaan het best 
hand in hand om een energiebesparend en 
comfortverbeterend gebouw te realiseren. 
Een interessant voorbeeld van duurzaam 
bouwen met eco-innovatieve technieken is 
de nieuwe vestiging te Torhout van Infrax 
West, distributienetverdeler voor elektri-
citeit, aardgas, kabeltelevisie en riolering. 
De architectuur van het nieuwe regionale 
kantoor oogt modieus en wil bewust opval-
len om zo onder de aandacht te komen. Het 
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bedrijfsgebouw fungeert immers als visite-
kaartje en vertegenwoordigt de bedrijfsfilo-
sofie van duurzaam en energiezuinig bouwen 
(corporate	 identity).	Reeds	vanaf	de	aanvang	
van	 de	 studie	 was	 de	 synergie	 tussen	 de	
architect en de studiebureau’s technieken, 
stabiliteit en infrastructuur bijzonder sterk. 
Samen zijn ze erin geslaagd om een geïnte-
greerd technisch ontwerp en een doorgedre-
ven esthetische detaillering te combineren 
tot één coherent project. Wat meteen aan 
het kantoorgebouw opvalt is de ongewone en 
expressieve vormgeving. Op een veelheid van 
kolommen rust een massieve bovenbouw. 
De gevelvlakken van deze doos zijn samen-
gesteld uit een rasterpatroon van gezeefde 
glaspanelen in verschillende groentonen en 
transparantiegraden en zijn tevens uitgerust 
met geïntegreerde fotovoltaïsche panelen. 
Achter deze groene schil zit een vernuftig 
systeem	 van	 licht-,	 lucht-	 en	 geluidsregula-
tie. Groen heeft hier zowel een letterlijke als 
figuurlijke betekenis. Verder wordt gebruik 
gemaakt van een boorgatenenergieopslag-
veld (BEO-veld) voor verwarming en koeling, 
betonkernactivering (BKA), natuurlijke 
nachtventilatie en de opvang van regenwater 
voor sanitaire voorzieningen. Door gebruik te 
maken van deze technieken kon een primaire 
energiebesparing van 42 procent bereikt 
worden, gekoppeld aan een belangrijke 
comfortverbetering. De berekende waarde 
van het E-peil bedraagt E60 en de K-waarde 
bedraagt K44. Een gebouw uitrusten met 
eco-innovatieve technieken weegt natuurlijk 
door op het bouwbudget. De extra investering 
wordt echter op termijn teruggewonnen door 

de reductie van de energiefactuur. De reduc-
tie van de energiefactuur werd hier berekend 
op een jaarlijkse besparing van 30.000 euro. 
De nieuwe vestiging van Infrax West kreeg 
evenwel een financieel duwtje in de rug. Het 
project ontving enerzijds een subsidie van het 
Europees	Fonds	voor	Regionale	Ontwikkeling	
(EFRO)	 voor	 zijn	 vooruitstrevende	 toege-
paste eco-innovatieve technieken en voor het 
belang voor de lokale en regionale econo-
mische ontwikkeling. Anderzijds werden de 
investeringskosten voor de uitvoering van 
dit laag-energie gebouw geco-financierd 
door het Vlaamse Energieagentschap en het 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
(LNE) van de Vlaamse Overheid.



VOKA, Kortrijk Infrax, Torhout
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Flexibel en aanpasbaar bouwen. 
Denken aan de toekomst

Bedrijfsgebouwen worden niet langer op 
maat gemaakt. Een hedendaags project 
dient rekening te houden met de toekomstige 
ontwikkelingsperspectieven van een bedrijf. 
Er zijn zelfs projecten met de mogelijkheid 
om op termijn een ander bedrijf te vestigen of 
om de bedrijfsgebouwen aan te passen voor 
andere functies zoals wonen. Flexibiliteit en 
aanpasbaarheid zijn dus aan de orde.

Grote overspanningen en goed geplaatste 
technische voorzieningen dragen bij tot 
een flexibel en aanpasbaar gebouw. Dit zijn 
tevens de kenmerken die terug te vinden zijn 
in het nieuwe kantoorgebouw van Voka West-
Vlaanderen. Het kantoorgebouw bestaat uit 
drie smalle L-vormige niveau’s en een vierde 
halfverzonken niveau met een vierkantig 
grondplan. De kantoorruimten worden door 
de geprefabriceerde betonstructuur in één 
keer van gevel tot gevel overspannen. Het open 
plan maakt een vrije opstelling en inrichting 
van de werkplekken mogelijk. Op het uiteinde 
van elke vleugel van het L-vormig grond-
plan bevinden zich de technische kernen. Ze 
bevatten de sanitaire voorzieningen, kitche-
nette, lift en schachtruimtes. Bovendien zijn 
de verhoogde werkvloeren rechtstreeks op 
deze schachtruimten gekoppeld. 

Bij het bedrijfsgebouw NV Bailleul vinden we 
vanaf de globale aanpak tot in het kleinste 
detail de bezorgdheid om een zo flexibel en 
aanpasbaar mogelijk project te realiseren. 
Door de loods aan één zijde van het perceel 
te situeren kan op termijn het bedrijfsgebouw 
met drie extra traveeën worden uitgebreid. 

Deze uitbreidingszone is momenteel als 
groenzone ingericht. Het bedrijfsgebouw is 
volledig in een staalstructuur uitgevoerd.  
Om in de loods de grote overspanningen 
te kunnen realiseren wordt er plaatselijk 
gebruik gemaakt van vakwerkliggers. De 
volledige vloerplaat wordt uitgevoerd in 
een betonplaat met voldoende draagkracht 
zodat toekomstige aanpassingen in de werk-
wijze steeds mogelijk zijn. Verder zorgen 
twee rolbruggen en de aanwezigheid van 
verschillende spanningsrails (plug-in voor 
machinerie) voor een optimaal gebruik van 
de werkplek en een doorgedreven flexibiliteit. 
Ook de kantoorruimten en de toonzaal zijn 
voorzien van voldoende technieken zodat deze 
eveneens vlot aanpasbaar zijn. Het bedrijfs-
gebouw kan hierdoor gemakkelijk ingenomen 
worden door en aangepast worden voor een 
ander soort industriële bedrijvigheid. 

Het nieuwe kantoor van het architectenbureau 
aRCHITEC, ondergebracht in een oude vlas-
schuur,  heeft naast het flexibel gebruik van 
de werkplek reeds oog voor een toekomstige 
switch naar wonen. Binnen het volume dat 
tot in de nok open is zijn twee units onderge-
bracht. De unit gesitueerd op het gelijkvloers 
bevat momenteel het sanitair, de kitchenette 
en een vergaderzaal. Deze kan worden leeg-
gehaald en tot keuken worden omgebouwd. 
De unit gesitueerd op de mezzanine en 
momenteel gebruikt als berging en archief 
kunnen tot slaapkamers worden uitgebouwd. 
Het scenario is reeds voorbereid: van werken 
naar wonen in een handomdraai.



VOKA, Kortrijk
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NV Bailleul, Veurne
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Bouwen in de hoogte. 
Toonzalen op verdieping 

Dat kantoorgebouwen om terreininname 
te beperken over verschillende bouwlagen 
worden opgetrokken is reeds langer inge-
burgerd. Minder voor de hand liggend is 
het organiseren van commerciële ruimtes 
in de hoogte. Door toonzalen over verschil-
lende bouwlagen te organiseren kan ook hier 
compacter worden gebouwd. De inname van 
gronden wordt beperkt zonder aan gebruiks-
ruimte te moeten inboeten. 

De nieuwe toonzaal voor Grando Keukens is 
een boeiend voorbeeld van slim omgaan met 
een relatief klein terrein en met het correct 
inspelen op de complexe en gefragmenteerde 
context van een oude industriële havensite te 
Brugge. Door de toonzaal over verschillende 
niveau’s te organiseren werd een gebouw met 
een beperkte footprint gerealiseerd. De sterk 
gefragmenteerde bebouwde omgeving wordt 
in de compositie van gestapelde volumes 
verdergezet. Bij de realisatie van de nieuwe 
toonzaal  moesten de architecten tegemoet 
komen aan de vraag van hun opdrachtge-
ver om 1200 vierkante meter winkelopper-
vlakte te ontwikkelen. Op het reeds relatief 
kleine perceel kon omwille van aspecten 
van erfdienstbaarheden (doorgangen naar 
achterin gelegen terreinen) maximum 550 
vierkante meter toonzaal op het gelijkvloers 
worden voorzien. Het antwoord wordt in de 
hoogte gevonden. Een uitkragende eerste 
verdieping optimaliseert de verkoopsruimte. 
Goed geplaatste vides tussen de drie plateau’s 
zorgen voor een intrigerende ruimtewerking 
en de diagonale binnenzichten geven een 
extra belevingswaarde. Door de toonzaal in 

de hoogte te organiseren werd een gebouw 
met een beperkte footprint en een compe-
titieve verhouding prijs per vierkante meter 
gerealiseerd. 

Van een grotere omvang is de Mercedes 
autotoonzaal met kantoren NV Vereenooghe 
gelegen	aan	de	ring	van	Roeselare.	Naast	de	
bestaande werkplaats voor onderhoud van 
vracht- en personenwagens werd een nieuwe 
autotoonzaal met kantoren gebouwd. Ze is 
een hedendaagse variante op de modernis-
tische	autotoonzalen	zoals	de	Citroëngarage	
in Brussel waar de auto’s over verschil-
lende niveau’s worden getoond. Het volume 
van de Mercedes autotoonzaal is bijzonder 
compact door de toonzaal over drie niveau’s 
te organiseren. Ook de ondergrondse verdie-
ping ingericht als parkeerkelder beperkt 
verder de ruimteinname. De opdeling van de 
toonzaal over verschillende niveau’s wordt 
tevens gebruikt om de koopwaar te orga-
niseren. De nieuwe auto’s bevinden zich op 
het	gelijkvloers,	de	nearly	new		cars	worden	
op de eerste verdieping opgesteld en oldti-
mers en exclusieve modellen komen op de 
hoogste verdieping terecht. De autotoonzaal 
is bovendien helder en transparant waardoor 
de bezoeker meteen een duidelijk overzicht 
krijgt. Grote vides geven verrassende zichten 
op de tentoongestelde auto’s en er zijn tevens 
visuele relaties tussen de werkplaats en de 
autotoonzaal. 



NV	Vereenooghe,	Roeselare
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Stimulerende werkomgevingen. 
Architectuur ten dienste van de gebruiker

Zonder te moeten afwijken van de basis-
kenmerken van industrieel bouwen met 
betrekking tot de structurele opbouw, het 
materiaalgebruik en het uitvoeringstermijn 
hebben alle geselecteerde bedrijfsgebou-
wen extra troeven. Het zijn één voor één 
stimulerende en inspirerende werkomge-
vingen waar het aangenaam vertoeven is. 
Ruimtelijkheid,	 natuurlijk	 daglicht,	 uitzicht	
en doorzicht op de omgeving zijn maar 
enkele van die troeven die de banale indu-
striële doos overstijgen.

De toonzalen voor Grando Keukens en 
Mercedes autotoonzaal met kantoren NV 
Vereenooghe zijn over verschillende verdie-
pingen georganiseerd (zie ook Bouwen in de 
hoogte. Toonzalen op verdieping). In beide 
toonzalen zorgen goedgeplaatste vides en 
splitlevels voor intrigerende ruimtewerkin-
gen en verrassende zichten op de koopwaar. 
Niet enkel aan de ruimtelijke kwaliteiten van 
de Mercedes-autotoonzaal werd aandacht 
besteed, maar ook de organisatie en inrich-
ting van de hierop aansluitende kantoren-
zone getuigt van fijngevoeligheid. Zo komt 
door gebruik te maken van een patio tussen 
de bestaande werkplaats en nieuwbouw 
natuurlijk daglicht in de kantorenzone. Deze 
zone wordt zoals de rest van de nieuw-
bouw gekenmerkt door een consequent 
materiaalgebruik waarbij de industriële 
materialiteit (prefab betonstructuur, gepro-
fileerde staalplaten, betonvloer) goed werd 
ingezet. Er vindt een boeiende confrontatie 
plaats tussen het industrieel gebouw en zijn 
sobere gedetailleerde invulling. Zo geven de 

kamerbrede afbeeldingen van oldtimers in 
de verkoopskantoren een extra gelaagdheid 
aan het interieur en roepen ze de legendari-
sche grandeur op. 

De nieuwe vestiging van  VOKA West-
Vlaanderen is geconcipieerd als een 
werkvilla. De architecten beoogden een 
aangename werkomgeving met uitzicht op 
de groene omgeving, in optimale klimato-
logische omstandigheden en met een maxi-
male flexibiliteit te realiseren. Een expliciete 
binnen-buiten relatie was essentieel in het 
project want het nieuwe dienstencentrum 
van de Kamer Van Koophandel West-
Vlaanderen wilt transparantie uitstralen. 
De architectuur van Villa Voka drukt de idee 
van een open huis goed uit. Grote beglaasde 
gevelvlakken zorgen voor transparantie en 
articuleren de gewilde openheid en leven-
digheid. Gordijnen dirigeren vervolgens de 
lichtintensiteit en zorgen voor de nodige 
privacy.	Ze	wekken	een	onverwachte	huise-
lijke sfeer op in deze kantooromgeving. 
Alle werkplekken kunnen dankzij de grote 
glaspartijen en de relatief beperkte breedte 
van de gebouwvleugels optimaal genieten 
van natuurlijk daglicht en het uitzicht op de 
groene werkomgeving. In de planopbouw 
zijn gangen geweerd en vormen de kleur-
rijke verticale circulatiekokers samen met 
het meubilair een visuele en attractieve 
opdeling van de werkplekken. Er is niet enkel 
aandacht aan een sterke ruimtewerking en 
belevingswaarde in het gebouw zelf. De 
buitenaanleg is tevens bijzonder landschap-
pelijk en subtiel ontworpen. Grasland en 

kleine landschapselementen stimuleren 
er het gevoel van rust en ontspanning. De 
toegang tot het gebouw ligt aan de achter-
zijde waar werknemers en bezoekers via een 
verzonken patio de halfondergrondse verdie-
ping betreden. Dit inkomplein is geconcipi-
eerd als een open kamer en biedt door zijn 
beslotenheid een gevoel van bescherming 
en samenhorigheid. Ook de kantoorruim-
ten en de semi-publieke ruimten bij Infrax 
West stralen een aangename sfeer uit. De 
hoge ruimten met een vrije hoogte van 3,40 
meter en de kolomvrije overspanning van 
16 meter zorgen voor luchtige en flexibele 
ruimten. Enkele zwarte dominante accenten 
worden gebruikt voor de secundaire functies 
terwijl de rest van de inrichting vrij sober 
werd gehouden door het gebruik van wit 
als hoofdkleur en warme grijstinten voor de 
vloerbekleding en de akoestische schermen. 
Terwijl de kantoorfuncties op de verdiepin-
gen eerder naar binnengericht zijn werd 
de gelijkvloerse verdieping met onthaal, 
vergaderaccommodatie en lunchruimte heel 
open en transparant opgevat.  Net als bij 
VOKA West-Vlaanderen werd tevens geïn-
vesteerd in een duurzame en kwalitatieve 
omgevingsaanleg. 

Maar ook bij de geselecteerde reconversie-
projecten vind je de gedrevenheid van de 
architecten terug om van in onbruik geraak-
te infrastructuren architecturale pareltjes 
te	maken.	De	symbiose	tussen	oud	en	nieuw	
is zowel terug te vinden in het kleinere 
reconversieproject van een oude vlasschuur 
tot architectenkantoor door de architec-
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ten van aRCHITEC als bij de reconversie 
van twee loodsen tot bedrijfsverzamelge-
bouwen uitgevoerd door West-Vlaamse 
Intercommunale wvi op de site Transvaal. 
Het	behoud	en	het	oplichten	van	de	typische	
kenmerken van de bestaande infrastruc-
tuur zoals de merkwaardig ontdubbelde 
betonstructuur van de loodsen op de site 
Transvaal	of	de	typische	doorrijpoorten	van	
de vlasschuur vormen belangrijke rand-
voorwaarden tijdens het ontwerpproces. De 
aanpassingen om tegemoet te komen aan 
de hedendaagse eisen naar thermisch en 
gebruikscomfort doen de ruimtelijkheid en 
specificiteit van deze oude stapelplaatsen 
niet teniet maar zetten ze door de interventie 
net extra in de verf. 

Grando keukens NV Lovanex, Brugge



aRCHITEC,	Wevelgem
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VOKA, Kortrijk



Infrax, Torhout



Kwaliteitsvolle Bedrijfsgebouwen           I 4746



Furnibo, Veurne Castelein	-	Stor’it,	Veurne



Kwaliteitsvolle Bedrijfsgebouwen           I 4948

Reflecties ontwerpers
BURO II & ARCHI+I
Biognost  (2001), Furnibo (2003),  
(+ Architecten Belaen & Van de Loock) 
Unilin Systems (2003), Accent Jobs For 
People (2005), Castelein – Stor’it (2006), 
Vanhaerents NV (2008)

Hoe blikken jullie terug op tien jaar 
ontwerpen en meer specifiek het  
ontwerpen van bedrijfsgebouwen?
‘Het beeld van een bedrijfsgebouw is veran-
derd. Een bedrijfsgebouw is op vandaag 
meer en meer een vertegenwoordiging of 
een spiegel van de identiteit van het bedrijf. 
Op vandaag wordt het gebouw als een 
uithangbord gebruikt, vroeger was dat eerder 
uitzonderlijk.’ 

‘Structo is een bedrijf dat spanbeton maakt 
om het wegdek te torsen, en vloeren en daken 
te dragen. Deze spanten maken deel uit van 
de architectuur van het bedrijfsgebouw. Of 
Furnibo in Veurne, gespecialiseerd in beton-
werken. Daar was het een logische keuze 
om het bedrijfsgebouw op te trekken in het 
product waarin ze zijn gespecialiseerd. De 
mogelijkheden van het materiaal bepaalden 
mee het basisconcept. Ontwerpbeslissingen 
over openingen, stabiliteit en detaillering zijn 
een rechtstreeks gevolg van de karakteris-
tieke kenmerken van het materiaal. Zo wordt 
het interieur benaderd als een leefruimte 
waarbij het beton zichtbaar gelaten wordt. 
De bedrijfswereld wil zich profileren door 
middel van en ten voordele van architectuur. 
Architectuur wordt waarneembaar bij bedrij-
ven en bedrijvenparken.’

Hoe zien jullie het bedrijfsgebouw van 
de toekomst?
‘Dat we duurzaam moeten bouwen, is onder-
tussen ingeburgerd. Bedrijfsgebouwen van 
de toekomst worden gebouwd in functie van 
tijdelijke invullingen en mogelijkheden tot 
herbestemming. Daarom zijn toekomstige 
bedrijfsgebouwen multifunctioneel en flexi-
bel aanpasbaar.’ 

‘Bedrijfsgebouwen van de toekomst worden 
niet langer op geïsoleerde plaatsen gebouwd 
- tenzij het om hinderende activiteiten gaat, 
maar geïntegreerd in de ruimtelijke context. 
Dit laat toe om er ook andere functies in 
onder te brengen, met als gevolg een betere 
mix van wonen en werken.’

Welke raad zouden jullie graag aan 
toekomstige opdrachtgevers willen 
meegeven.
‘Bedrijfsgebouwen worden meer en meer 
gedesignd. Mijn raad zou de volgende zijn. 
Het gaat nog steeds om bedrijfsgebouwen: 
behoud dan ook het industrieel karakter en 
laat	tegelijkertijd	het	gebouw	symbool	staan	
voor de activiteit van het bedrijf.’

 Hendrik Vermoortel



Vanlerberghe, Diksmuide Daniël Seru & Zonen, Veurne
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teiten is volgens ons noodzakelijk om tot een 
goed ontwerp te komen. Het zorgt ervoor dat 
de bouwheer nadenkt over zijn (toekomstig) 
bedrijf en geeft de architect een duidelijk 
beeld van wat de bouwheer verwacht.’
‘Bij het bepalen van de oppervlakte van het 
gebouw dient voldoende rekening gehouden 
te worden met de huidige grootte en het even-
tueel groeien van het bedrijf. Enerzijds dient 
de nodige reserve voorzien te worden in het 
nieuwe volume, anderzijds stellen we ook 
voor om op het terrein indien mogelijk een 
zone te voorzien voor mogelijke uitbreiding.’ 

 Peter Vandendries
	 Niek	Capoen

vandendries I capoen I 
architecten 
Aannemingen Vanlerberghe (2003), Daniël 
Seru & Zonen (2006), Bailleul NV (2010)

Hoe blikken jullie terug op tien jaar 
ontwerpen en meer specifiek het 
ontwerpen van bedrijfsgebouwen?
‘Als we terugblikken op tien jaar ontwerpen 
van bedrijfsgebouwen en handelszaken, valt 
ons op dat een bouwheer minder overtuigd 
dient te worden van het feit dat de uitstraling 
van een bedrijfsgebouw ook invloed heeft op 
de uitstraling van het bedrijf. Elke opdracht-
gever vertrekt nog altijd van het idee dat een 
bedrijfsgebouw in eerste instantie functi-
oneel en economisch moet zijn maar voor 
sommigen wint het architecturale voorkomen 
ook aan belang.’

‘Het uitzicht van het project schuift dus meer 
naar de voorgrond maar mag wel geen onver-
antwoorde meerkost betekenen op het totaal 
van het project.’

‘In onze ontwerpen hebben we steeds gepro-
beerd om met een welbepaalde simpele 
ingreep de projecten een zekere herken-
baarheid te geven. Bijvoorbeeld uitstekende 
kolommen aan de buitenzijde van de gevels bij 
Vanlerberghe, bij Bailleul een knik in de voor-
gevel of bij NV Seru een oplopende daklijn en 
lichtput in het hoofdvolume.’

‘De mogelijkheid tot uitbreiden is ook een 
belangrijk aandachtspunt bij het ontwerpen 
van het bedrijfsgebouw. In onze ontwerpen 

is er steeds een zekere ruimte vrij gelaten of 
wordt reeds een voorstel gemaakt voor even-
tuele latere uitbreidingen. Op die manier inte-
greert de eventuele uitbreiding in het totaal 
concept van het project. Zo hadden we in het 
project voor aannemingen Vanlerberghe een 
zone voorzien om één van de loodsen later te 
kunnen uitbreiden. Deze zone is ondertussen 
volledig ingenomen.’

‘Een punt dat we zien veranderen, is het besef 
dat een degelijk geïsoleerd gebouw niet enkel 
een meerkost maar ook een meerwaarde 
geeft aan het gebouw. Waar de isolatie in het 
begin minder tot niet van belang was, komt 
dit steeds meer op de voorgrond, ook voor 
gewone opslagruimtes waarin niet gewerkt 
wordt.’

Hoe zien jullie het bedrijfsgebouw van 
de toekomst?
‘Dit zal volgens ons niet alleen specifiek aan 
de behoeftes van de bouwheer moeten beant-
woorden, maar ook in die mate flexibel zijn 
dat het zonder al te grote ingrepen een totaal 
andere invulling kan krijgen. Het zal daarom 
ook belangrijk zijn dat er op een duurzame 
manier wordt nagedacht over de te gebruiken 
materialen, de mate waarin al dan niet wordt 
geïsoleerd, het voorzien in de eigen energie-
behoefte, enzovoort.’

Welke raad zouden jullie graag aan 
toekomstige opdrachtgevers willen 
meegeven.
‘Een goed opgemaakt eisenpakket en een 
degelijke omschrijving van de bedrijfsactivi-



Delta Light, Wevelgem 



Kwaliteitsvolle Bedrijfsgebouwen           I 5352

Architectuurburo Govaert 
& Vanhoutte 
Colombine (2001), Delta Light (2005), DUCO 
Ventilation & Sun Control (2008), Lovanex NV 
(2009) & Vereenooghe NV (2010)

Hoe blikken jullie terug op tien jaar 
ontwerpen en meer specifiek het 
ontwerpen van bedrijfsgebouwen?
‘Het belang van kwalitatieve intercommu-
nales. Leiedal en wvi hebben bijvoorbeeld 
een goed beleid om goede architectuur 
op te leggen. Er zijn niet alleen de strenge 
architecturale voorschriften maar het 
gemeenschappelijk weefsel zoals parking, 
omgevingsaanleg, groenaanleg en publiciteit 
van een bedrijventerrein geeft een grotere 
homogeniteit indien dit onder één zelfde 
noemer wordt gebracht.’ 

‘Wat betreft de architecturale  aandachts-
punten: een goede industriële architectuur 
moet	 mathematisch	 zijn.	 	 Dit	 geeft	 polyva-
lentie aan het geheel. De transparantie van 
een gebouw en daglicht zorgen voor een 
aangename werksfeer. Het concept moet 
verder een functioneel uitgangspunt hebben.  
De ligging, oriëntering, interne werking van 
diverse diensten en producties moeten door-
dacht ingevuld worden.  Vaak zie je te vorme-
lijke bedrijven: een sober abstract gebouw 
zegt meer dan een gebouw die de aandacht 
wil trekken door vormelijkheid.’ 

Hoe zien jullie het bedrijfsgebouw van 
de toekomst?
‘Een duidelijke tendens is de aandacht voor 
duurzaamheid. Ook de akoestiek in de diverse 
ruimtes is een te hanteren principe.’

Welke raad zouden jullie graag aan 
toekomstige opdrachtgevers willen 
meegeven.
‘Een kwalitatieve universele uitstraling van 
een gebouw is een blijvende meerwaarde 
voor het bedrijf en de mensen die er werken.  
Dit met een onderbouwd functioneren, 
gericht op uitbreidbaarheid en aandacht voor 
duurzaamheid.’

	 Benny	Govaert
 Damiaan Vanhoutte
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Colombine,	Brugge
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buro aRCHITEC 
Advantra International (1999), VVC (2001), 
aRCHITEC (2009), Bedrijvencentrum 
Kortrijk (2010)

Hoe blikken jullie terug op tien jaar 
ontwerpen en meer specifiek het 
ontwerpen van bedrijfsgebouwen?
‘De metamorfose van het industriële land-
schap is - in vergelijking met andere bouw-
sectoren - op z’n minst opmerkelijk.  In 
nieuwe industrieterreinen zie je nauwelijks 
nog de naakte productiedozen van zo’n twintig 
jaar geleden.  Vanwaar plots die aandacht 
voor architecturale kwaliteit?  Heeft iemand 
daar een verdienste aan? Of is het een veran-
derende economische context die in de kaart 
van architecten speelt?’  

‘In het begin van onze carrière hadden 
we bedrijfsleiders nog te overtuigen van 
de toegevoegde waarde van architectuur.  
Bouwen, verbouwen en verhuizen was 
vooral een noodzakelijk kwaad, een verve-
lende verstoring van het productieproces. We 
moesten tijd stelen, ergens in de marge van 
het management, om ook de opportuniteiten 
van zo’n massieve investering op de agenda 
te zetten en om samen na te denken over de 
impact van architectuur op de werksfeer, de 
bedrijfscultuur en de marktpositie.  Het was 
aan ons om aan te tonen hoe comfort, licht 
en zicht kunnen bijdragen tot tevredenheid 
en werklust, hoe een concept de interac-
tie tussen arbeiders, bedienden, directie 
en klanten kan ondersteunen en bijsturen 
en hoe maatschappelijke of commerciële 

ambities kenbaar kunnen gemaakt worden.  
Vooral het laatste aspect bleek een groei-
ende impact te hebben.  Dozen geraak-
ten aangekleed of kregen een voorkant.  
Uitstraling en naambekendheid was immers 
nodig om alsnog een groter aandeel van een 
intussen verzadigde markt in te palmen.  
Commercieel	 opbod	 leidde	 dan	 wel	 eens	
tot een schreeuwerig straatbeeld maar in 
het zog van die architecturale facelift kwam 
ook de return on investment in zicht van een 
stimulerende werkomgeving en een gepaste 
bedrijfscultuur.’  

Hoe zien jullie het bedrijfsgebouw van 
de toekomst?
‘Daar de kenniseconomie blijft groeien en het 
belang aan menselijk potentieel binnen een 
bedrijf alsmaar belangrijker wordt krijgen we 
nu de expliciete vraag gebouwen te ontwer-
pen die kunnen helpen om waardevolle 
krachten en hun knowhow aan te trekken en 
binnen de muren te houden.  Deze nieuwe 
nood genereert ontegensprekelijk integrale, 
kwaliteitsvolle architectuur, maar ook hier 
zien	 we	 her	 en	 der	 een	 opbod	 aan	 trendy	
workplaces ontstaan.’  

‘Architecturale orgieën worden echter van 
langsom duurder.  Bouwkosten stijgen expo-
nentieel en dat is geen toeval.  De grondstof-
fenschaarste die de groeiende economieën 
zoals	 de	 Chinese,	 Braziliaanse	 en	 Indiase	
voortbrengen zal alleen nog toenemen.  Het 
is de harde economische logica die momen-
teel de reductie van onze te grote ecologische 
voetafdruk aanstuurt.  We zullen het met 

z’n allen met minder moeten doen.  Het is 
weerom noodzaak die de inzet van architec-
tuur zal bijsturen.’  
 
Welke raad zouden jullie graag aan 
toekomstige opdrachtgevers willen 
meegeven.
‘De vraag wordt: Wat is er, en wat moeten 
we daar minimaal aan toevoegen om te doen 
wat we werkelijk willen?  Bedrijfsgebouwen 
zullen efficiënt, duurzaam en kwalitatief 
moeten blijven, maar meer nog dan vroeger 
zal er gewikt en gewogen worden en keuzes 
gemaakt.  We leren best leven met nog wat 
meer ambiguïteit zodat we ongegeneerd 
bestaand aan nieuw kunnen linken, basaal 
aan technologisch, eenvoud aan verfijning.  
Minder expansie en minder kaalslag.  Meer 
strategische en intelligente ingrepen.  Aan 
ons, architecten, om op een inventieve wijze 
het bestaande patrimonium opnieuw in te 
palmen, op te waarderen, aan te vullen en/of 
uit te breiden.’  

‘Op eenzelfde manier zal vroeg of laat ook het 
bestaande monofunctionele industrieterrein 
in vraag gesteld worden.  Het wordt wellicht 
wachten op een nieuwe noodzaak, op nog 
meer druk op de beschikbare ruimte, en op 
dusdanige grondprijzen dat het goedkoper 
wordt om ondergronds te parkeren, of op het 
dak.  Misschien worden publieke sportvelden 
alleen nog betaalbaar op zo’n dak, of bouwen 
we er een indoor karting of skatepark bovenop 
die ‘s avonds en in het weekend van dezelfde 
parking gebruik kan maken.  Met dergelijk 
meervoudig en complementair ruimtege-
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bruik worden industrieterreinen ook niet 
meer de blinde vlekken waar men omheen 
fietst. Gelukkig anticiperen intercommunales 
daar nu reeds op door nieuwe bedrijventer-
reinen bewust publiek doorwaadbaar te 
maken.			Maar	wat	met	de	oude	stereotype	en	
volgebouwde industrieterreinen die nog niet 
zo’n kwalitatieve openbare ruimte hebben en 
dikwijls tegen de wooncentra aan de grootste 
publieke potentie bezitten?’  

‘Het wordt nog boeiend.  Hoe groter de uitda-
gingen, hoe meer verbeelding en architectuur 
we zullen kunnen gebruiken. Uit noodzaak.  
Laat ons echter vooruit blijven kijken opdat we 
de feiten niet krampachtig achterna hollen.’

	 Koen	Cappon 
 Bart Bekaert

Vlaamse	Visserijcoöporatie,	Brugge
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projectfiches
Toonzaal Grando keukens NV Lovanex (Brugge)

Locatie Sint-Pieterskaai 74, 8000 Brugge

Bouwheer NV Lovanex

Statement bouwheer Feitelijke toestand
De aanwezige bebouwing is een vrij amorfe omgeving van losse bouwsels en diverse torenvolumes ontstaan 
door de vermenging van grootschalige industriecomplexen, kantoorgebouwen, handel en een beperkte vorm 
van wonen of restanten ervan.  De gebouwde omgeving is duidelijk gekenmerkt door de nabijheid van een 
achterliggend havengebied.

Concept	
Het gebouw omvat twee bouwlagen.  De bovenverdieping vormt een afzonderlijk volume dat sterk verscho-
ven gepositioneerd staat t.o.v. het onderliggende niveau en zich visueel als een horizontaal element laat 
herkennen.
Vooraan bevindt zich een torenvolume dat in het gelijkvloerse niveau doorschiet. Deze toren heeft een louter 
architecturale functie en vormt een signaalfunctie voor de omgeving.  Dit verticale volume ontmoet het 
horizontale element ter hoogte van de inkompartij en geeft er de duiding aan.
De compositie van afzonderlijke gerelateerde volumes reflecteert de willekeurigheid van de sterk gefragmen-
teerde gebouwde omgeving.

Ontwerpteam Architect: 
Architectuurburo Govaert & Vanhoutte BVBA

Realisatie 2009 

Korte omschrijving De nieuwe toonzaal voor Grando Keukens is een boeiend voorbeeld van slim omgaan met een beperkt terrein 
en met het correct inspelen op de complexe en gefragmenteerde context van een oude industriële havensite 
te Brugge. De sterk gefragmenteerde bebouwde omgeving wordt in de compositie van gestapelde volumes 
verdergezet. De architecten ontwierpen een gebouw met een sterke bakenwerking die resulteert in een intense 
beleving vanaf de kade. Door de toonzaal over verschillende  niveau’s te organiseren werd een gebouw met een 
beperkte footprint en een competitieve verhouding prijs per vierkante meter gerealiseerd.

Thema - paginaverwijzing Creatief	omgaan	met	complexe	en	gefragmenteerde	contexten.	Uitdaging	voor	architecten	–	pag.	19
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Bouwen	in	de	hoogte.	Toonzalen	op	verdieping	–	pag.	39
Stimulerende	werkomgevingen.	Architectuur	ten	dienste	van	de	gebruiker	–	pag.	41
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Kantoorgebouw  VOKA West-Vlaanderen (Kortrijk)

Locatie Kennedylaan	9a,	8500	Kortrijk

Bouwheer Voka	–	Kamer	Van	Koophandel	West-Vlaanderen

Statement bouwheer Voka West-Vlaanderen heeft zijn administratieve diensten gecentraliseerd in een gloednieuw kantoorgebouw 
in Kortrijk. Het L-vormig gebouw met gevels volledig in glas valt sterk op in het kantorenlandschap van het 
Kennedypark.	
Het nieuwe kantoorgebouw beschikt over 2.884 vierkante meter kantoorruimte. Het doorzichtige gebouw met 
gelijkvloers en twee verdiepingen staat op een eigen terrein van 6.700 vierkante meter in een groen kader van 
ruim 2.000 vierkante meter. De glazen wanden van de afzonderlijke kantoren werken de transparantie verder 
in de hand. In de landschaps- en gesloten kantoren samen kunnen honderd medewerkers hun taken uitvoeren. 
Al in de ontwerpfase lag de nadruk op de industriële look, die zichtbaar moest blijven. 
Het gebouw is gunstig georiënteerd voor een optimaal binnenklimaat. De combinatie van lucht, licht en groen 
zorgt voor een aangename werkomgeving. 
Dit gebouw is een perfect huwelijk tussen een geprefabriceerde betonstructuur, die een wezenlijk deel 
uitmaakt van de inrichting van het gebouw, en een hedendaagse kantooromgeving. De centrale rode en gele 
trapkokers slingeren zich er als een lint doorheen en creëren een apart effect. In samenspel met de grote 
gordijngevels schept dit een openheid die aangenaam is voor de gebruikers en uitnodigend werkt voor de 
bezoekers. De architecten hebben gespeeld met volumes en materialen, terwijl ze toch zoveel mogelijk nuttige 
oppervlakte creëerden.

Ontwerpteam Architect: 
Bureau Goddeeris Architecten / Office Kersten Geers David Van Severen

Realisatie 2010 

Korte omschrijving Villa VOKA huisvest de nieuwe kantoor- en vergaderruimten van de Kamer Van Koophandel West-Vlaanderen. 
Het compacte kantoorgebouw is in zijn parkomgeving logisch en subtiel gesitueerd. Door optimaal gebruik te 
maken van de natuurlijke terreinhelling wordt een halfondergrondse bouwlaag met de meer publieke functies 
voorzien en wordt de ontsluiting vanaf het verzonken inkomplein georganiseerd. De eenvoudige constructie, 
materialisatie en invulling van het kantoorgebouw spreken één duidelijke taal en drukken de idee van een open 
huis goed uit. Grote beglaasde gevelvlakken zorgen voor transparantie en articuleren zo de gewilde openheid en 
levendigheid.	Gordijnen	dirigeren	vervolgens	de	lichtintensiteit	en	privacy.	Ze	wekken	in	deze	kantooromgeving	
een onverwachte huiselijke sfeer op. De modulaire opbouw, het open plan (landschapskantoor) met op het einde 
van elk niveau de technische kernen maakt het kantoorgebouw bovendien flexibel en vlot aanpasbaar.
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Expo-site Kortrijk (Kortrijk)

Locatie Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk

Bouwheer Kortrijk Xpo/NV XOM

Statement bouwheer De campus en gebouwen van Kortrijk Xpo hebben een dubbele rol te vullen.
Vooreerst fungeren de gebouwen als ‘statement’ waar het bedrijf voor staat, het directe visitekaartje bij het 
eerste contact. Van zodra exposanten of bezoekers het terrein oprijden moet er onmiddellijk een positieve match 
zijn. De architectuur moet  een sterke indruk nalaten als veelbelovende voorloper van een even sterke beurs 
binnenin de infrastructuur. De design, look & feel van het gebouw is hierbij erg belangrijk, want de vergelijking 
wordt uiteraard gemaakt met de diverse internationale beurslocaties over de hele wereld. Kortrijk Xpo preten-
deert hierbij absoluut niét de grootste te willen zijn, maar heeft des te meer imago te verdedigen rond kwaliteit.
In tweede instantie dient de campus vanzelfsprekend zeer functioneel te zijn. In opbouw en ontruiming moet de 
logistieke aanvoer van alle producten en diensten optimaal functioneren.Tijdens de beurzen en evenementen 
dienen bezoekers dan weer naadloos van op de parkings naar de ingangen te worden geleid.
Kortrijk Xpo combineert deze beide functies in een schitterend en kwalitatief bedrijfsgebouw met veel ruimte 
voor ideeën.

Ontwerpteam Architect:
Bureau Goddeeris Architecten / Office Kersten Geers David Van Severen
Tuin- en landschapsarchitect: 
Bureau Bas Smets 

Realisatie 2009

Korte omschrijving Vanuit een strategische benadering zijn de architecten erin geslaagd om binnen de chaotisch gegroeide expo-
sitiesite te Hoog Kortrijk een structurerende ontvangstruimte voor de expo-bezoeker te ontwerpen. Door het 
introduceren van een contour (galerij) worden twee duidelijke ‘buiten-groene’ en ‘binnen-minerale’ zones gede-
finieerd en valt hierdoor zowel functioneel als ruimtelijk de expo-site in zijn plooi. De galerij vormt een duidelijk 
referentiepunt op schaal van de bezoeker en organiseert de wisselende flow van bezoekers.  Het modulair 
opgebouwd stalen grid dat driedimensionaal wordt toegepast (plan en opstand) biedt flexibiliteit en aanpasbaar-
heid.  Met beperkte middelen werd hier een sterk architecturaal en stedenbouwkundige resultaat bekomen.

Thema - paginaverwijzing Herstructureren	van	bestaande	(bedrijfs)sites.	Een	strategische	aanpak	–	pag.	9	
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Autotoonzaal met kantoren NV Vereenooghe (Roeselare)

Locatie Hoge	Barrièrestraat	10,	8800	Roeselare

Bouwheer NV Vereenooghe

Statement bouwheer Groep Vereenooghe is al meer dan veertig jaar erkend concessiehouder van Mercedes-Benz met vijf vestigin-
gen	in	West-Vlaanderen	en	130	dynamische	medewerkers.		Het	project	te	Roeselare	betreft	het	bouwen	van	
een nieuwe showroom in aansluiting met de bestaande garage voor onderhoud en herstellingen en met een 
nieuwe parking- en circulatie- infrastructuur.
In de benadering van het nieuwe gebouw wordt de inhoud onmiddellijk duidelijk: de nieuwe wagens op het 
gelijkvloers,	de	nearly	new	cars	op	de	achteruitliggende	eerste	verdieping	en	de	uitkragende	tweede	verdie-
ping met oldtimers.  Deze visuele samenhang zorgt ervoor dat de wisselwerking van de verdiepingen als één 
geheel wordt ervaren en niet als drie afzonderlijke bouwlagen.
Er werd ook sterk gelet op het energetisch aspect, door ondermeer het gebruik van zonneweringslamellen, 
betonkernactivering	en	warmtepomp	op	basis	van	lucht	en	water.	Rookkoepels	en	roosters	zorgen	voor	een	
nachtkoeling van de betonstructuur in de zomer. 
Uitvergrote zwart-wit foto’s van oldtimers uit de archieven van Mercedes Duitsland zorgen voor een extra 
aankleding van muurpartijen binnenin.

Ontwerpteam Architect: 
Architectuurburo Govaert & Vanhoutte BVBA

Realisatie 2010 

Korte omschrijving Naast de bestaande werkplaats voor onderhoud van vracht- en personenwagens werd de nieuwe Mercedes 
autotoonzaal met kantoren gebouwd. Het is een hedendaagse variant op de modernistische autotoonzalen waar 
de auto’s over verschillende niveau’s worden getoond. 
Het perceel wordt in de nieuwe situatie ontsloten vanaf de kmo-zone terwijl de beeldbepalende gevel gericht is 
naar	de	gewestweg	R32.	Een	patio	koppelt	de	nieuwe	autotoonzaal	los	van	de	bestaande	werkplaats	en	laat	zo	
natuurlijk licht binnenvallen in de kantorenzone. De autotoonzaal over drie bouwlagen is helder, transparant en 
door de ruime afmetingen van de kolomstructuur intrinsiek flexibel. Grote vides geven verrassende zichten op 
de tentoongestelde auto’s. Het project wordt tevens gekenmerkt door een consequent materiaalgebruik waarbij 
de industriële materialen goed werden ingezet. Er ontstaat een boeiende confrontatie tussen het industrieel 
gebouw en zijn invulling. Zo geven de kamerbrede afbeeldingen van oldtimers in de verkoopskantoren een extra 
gelaagdheid aan het interieur. 
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Kantoorgebouw met magazijn Infrax West (Torhout)

Locatie Noordlaan 9-11, 8820 Torhout

Bouwheer Infrax

Statement bouwheer Netbedrijf Infrax heeft in Torhout een vernuftig ecokantoor. Vernuftig, want zo veel energie- en waterbespa-
rende technieken in één gebouw, dat komt weinig voor. Het ecokantoor is een sterk staaltje van technologie, 
zowel op het vlak van comfort als van energiezuinigheid. Als voortrekker in rationeel energie- en waterge-
bruik	(REG	en	RWG)	heeft	Infrax	de	lat	bijzonder	hoog	gelegd.	Met	een	energiepeil	van	E60	zit	het	kantoor	
ver beneden de wettelijke norm E100. Goed voor een energiebesparing met veertig procent en een jaarlijks 
verminderde	uitstoot	van	CO2	met	maar	liefst	180	ton.	

Ontwerpteam Architect: 
Crepain	Binst	Architecture	NV
Ingenieur: 
VK Engineering

Realisatie 2009

Korte omschrijving De architectuur van het nieuwe regionale kantoor van Infrax West wil bewust opvallen. Het fungeert als visite-
kaartje en vertegenwoordigt de bedrijfsfilosofie van duurzaam en energiezuinig bouwen. Het team van architec-
ten en ingenieurs zijn erin geslaagd om een geïntegreerd technisch ontwerp en een doorgedreven esthetische 
detaillering te combineren tot één coherent project. De duurzaamheidsfactor zit hem dan ook voornamelijk in 
de eco-innovatieve technieken zoals de gevel met fotovoltaïsche cellen die zorgen voor een optimaal binnenkli-
maat, het gebruik van een BEO-veld en betonkernactivering. Door gebruik te maken van deze technieken kon 
een primaire energiebesparing van 42 procent bereikt worden gekoppeld aan een belangrijke comfortverbete-
ring.  De kantoorruimten en de semi-publieke ruimten stralen een aangename en luchtige sfeer uit. Het open 
plan met grote overspanning biedt heel wat mogelijkheden naar flexibiliteit en aanpasbaarheid. 
Het gebouw expliciteert duidelijk de bedrijfsdoelstellingen met betrekking tot energiezuinigheid, comfort en 
flexibiliteit. Positief is eveneens de aandacht voor een kwalitatieve buitenaanleg die samen met het gebouw één 
concept vormen. 
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Bedrijfsgebouw NV Bailleul (Veurne)

Locatie Albert I laan 31B, 8630 Veurne
Industrieterrein zone 1

Bouwheer NV Bailleul

Statement bouwheer Als  familiaal natuursteenbedrijf gevestigd in het centrum van Veurne werd wegens voortdurende groei sinds 
jaren gezocht naar een nieuwe locatie.
Gezien de firma sinds vijf generaties vergroeid is met Veurne was een verhuis buiten de streek geen optie. 
Toen onverwachts  industriegrond vrijkwam na  sluiting van een onderneming werd dan ook niet geaarzeld. 
Dankzij goed overleg met architecten en aannemer werd een gebouw  opgetrokken dat volkomen voldoet aan 
de gestelde eisen van  een modern bedrijf  en tevens een referentie mag genoemd worden voor een estheti-
sche inplanting op het  industriepark.

Ontwerpteam Architect: 
vandendries | capoen | architecten

Realisatie 2010

Korte omschrijving Het nieuwe bedrijfsgebouw voor het natuursteenverwerkend bedrijf NV Bailleul getuigt van een grote subti-
liteit. Werken en wonen zijn er binnen één architecturaal coherent geheel ondergebracht. De structurele 
opbouw (staalskelet) en de gevelwanden in geprefabriceerde betonplaten worden consequent voor het volledige 
bedrijfsgebouw toegepast.  Dit is een no-nonsense architectuur met een duidelijk gezicht en herkenbaarheid. 
Bovendien zorgen de structurele opbouw (staalstructuur met grote overspanning, betonplaat met voldoende 
draagkracht), de twee rolbruggen en de aanwezigheid van verschillende spanningsrails (plug-in machinerie) 
voor een doorgedreven flexibiliteit. Ook het kantoor en de toonzaal zijn voorzien van voldoende technieken zodat 
deze eveneens vlot aanpasbaar zijn. Het bedrijfsgebouw kan hierdoor gemakkelijk ingenomen worden door een 
ander soort industriële bedrijvigheid. Door het bedrijfsgebouw aan één zijde van het perceel te situeren kan op 
termijn het zelfs met drie extra traveeën worden uitgebreid. Deze uitbreidingszone is momenteel als groenzone 
ingericht. De verharde delen worden beperkt tot de zones voor in- en uitrijden en voor laden en lossen. Door de 
groene aanleg van het perceel kan de buffercapaciteit voor oppervlaktewater worden beperkt.
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Bedrijfsverzamelgebouw West-Vlaamse Intercommunale wvi (Waregem)

Locatie Vijfseweg, 8790 Waregem
Site Transvaal

Bouwheer West-Vlaamse Intercommunale wvi

Statement bouwheer Industriële geschiedenis gecapteerd in een modern bedrijfsverzamelgebouw.  De vraag voor wvi was afbreken 
en nieuwbouw of het behouden en verbouwen van deze gigantische industriële weverij tot een modern complex 
waarin KMO’s een hedendaagse aantrekkelijke vestigingsplaats zouden vinden.  Het behouden van deze bijzon-
dere industriële structuur en architectuur, gecombineerd met aantrekkelijk aangelegde omgeving en geflan-
keerd	door	nieuwbouw	biedt	een	schitterend	spanningsveld.	Het	recycleren	van	de	bijzondere	betonstructuren	
verzekert, naast de buitengewone ruimtes en volumes tevens een continuïteit  met het rijke  industriële 
verleden	van	deze	site;		een	link	die	via	deze	architectuur	verzekerd	is	voor	volgende	generaties.	De	atypische	
structuur van het gebouw prikkelt de creativiteit van de gebruikers. Ook de omgeving (bewoners, passanten, 
gebruikers)	voelt	zich	goed	bij	deze	transitie.	Waardevolle	structuren	recycleren	en	een	nieuw	leven	geven	is		
duurzaamheid omgezet in de praktijk.

Ontwerpteam Architect: 
Coussée	&	Goris	Architecten

Realisatie 2008

Korte omschrijving Het	recycleren	en	verdichten	van	de	oude	bedrijfsinfrastructuur	op	de	site	Transvaal	te	Waregem	is	een	bijzon-
dere duurzame benadering. Twee merkwaardige en interessante loodsen werden volledig gestript tot op de 
skeletstructuur om vervolgens op een rationele manier opgedeeld te worden. De binnenruimten van beide 
bedrijfsverzamelgebouwen zijn volumineus en kunnen in functie van de gebruiker verder ingericht worden. De 
nieuwe afwerkingen getuigen van een verfijnde en beheerste detaillering. Door deze loodsen op te delen in 
kleinere en herindeelbare bedrijfsunits wordt de bestaande footprint maximaal benut. 
De positie van bestaande loodsen geven tevens een aanzet voor het ontwikkelen van een nieuw bedrijventer-
rein. Het nieuwe masterplan beschouwt de bedrijfssite als het verlengde van het nabijgelegen woonweefsel 
en heeft zo aandacht voor een kwalitatieve openbare ruimte en een goede doorwaadbaarheid van de site voor 
voetgangers en fietsers.
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Kantoren aRCHITEC (Wevelgem)

Locatie Wijnbergstraat 63, 8560 Wevelgem

Bouwheer aRCHITEC

Statement bouwheer Met de verbouwing van een oude vlasloods kiezen we resoluut voor een minimale voetafdruk, op alle vlak, 
zonder	daarbij	de	werkelijke	rol	van	architectuur	–	een	gepaste	menselijke	beleving	mogelijk	maken	–	uit	
het oog te verliezen.  We trakteren onszelf op eenvoudige architectuur die tegelijkertijd nul-energetisch en 
sfeervol,	plaatsbesparend	en	royaal,	ecologisch	verantwoord	en	stijlvol,	respectvol	tegenover	het	verleden	
en sprekend voor onszelf hier en nu is.  Het is vooral die architecturale generositeit - bovenop de evidente 
energetische, ruimtelijke, materiële en culturele duurzaamheid - die ons de architect en de mens laat zijn die 
we voor ogen hebben.  Daar genieten we van met een gerust hart.  

Ontwerpteam Architect: 
aRCHITEC

Realisatie 2009 

Korte omschrijving De herbestemming van een oude vlasschuur tot een aangename werkomgeving is een schoolvoorbeeld waarbij 
de architect-bouwheer het potentieel meteen heeft ingezien. Op een bijzonder fijngevoelige manier werden de 
bestaande kwaliteiten en kenmerken versterkt om zo de oude opslagplaats tot een aangename werkomgeving 
te reconverteren. 
Het hergebruik van een oud patrimonium is reeds een zeer duurzame keuze. De architecten zijn er bovendien 
in geslaagd een nulenergetisch kantoor te realiseren! Het inpakken van het volume met een twintig centimeter 
dikke isolatielaag zorgt voor het minimaliseren van warmteverliezen. Bovendien wordt de energiebehoefte voor 
verlichting en elektrische toestellen uit zonnepanelen gehaald en wordt voor de verwarming gebruik gemaakt 
van een warmtepomp. En er is zelfs aandacht voor een toekomstige switch want de technieken en de positie van 
de mezzanine houden er rekening mee dat deze werkplek op termijn vlot tot woonplek kan worden omgebouwd.
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Bedrijvencentrum Kortrijk (Wevelgem)

Locatie Vlamingstraat 4, 8560 Wevelgem

Bouwheer NV Bedrijvencentrum Kortrijk

Statement bouwheer Na twintig jaar was het bedrijvencentrum aan een vernieuwde uitstraling toe voor hun jonge starters.  Met 
het beperkte budget van zo’n 530 euro per vierkante meter keek men daarbij vooral naar de aftandse gevel.  
In het ontwerpend onderzoek toonden we echter ook de potenties van de donkere en braakliggende buik van 
het gebouw.  Dat inspireerde het bestuur om daar een volwaardige vergaderinfrastructuur in te bedenken, 
ook verhuurbaar aan externe bedrijven.  Zo verlegde het zwaartepunt van de ingreep zich naar het hart van 
het gebouw waar we met een lichtschacht en een patio extra zuurstof in brengen.  Een loper dwars doorheen 
het gebouw verbindt beide parkings en ontsluit op een heldere manier de nieuwe vergaderinfrastructuur.  
Deze beperkte maar precieze ingrepen bleken in staat het ganse complex van binnenuit te vernieuwen en het 
gebouw een nieuw elan te geven.  

Ontwerpteam Architect: 
aRCHITEC

Realisatie 2010 

Korte omschrijving Het Bedrijvencentrum Kortrijk had nood aan een degelijke upgrade van zijn verhuurbare infrastructuur. Dit 
project getuigt van een intelligente aanpak om een vrij banaal bedrijvencentrum te upgraden tot een aange-
name en duurzame werkomgeving. Positief is bovendien de gefaseerde aanpak. Na een eerste strategische en 
technische ingreep zal verder gestreefd worden naar de realisatie van een globaal duurzaam gebouw (isoleren 
buitenwanden, buitenaanleg in waterdoorlatende materialen). In deze eerste fase werd reeds gezorgd voor 
een	verfijning	van	het	besturingssysteem	van	de	bestaande	verwarming,	warmterecuperatie	in	de	vernieuwde	
vergaderzalen en een optimalisatie van natuurlijk lichtinval (lichtschacht en patio) zonder kans tot oververhitting. 

Thema - paginaverwijzing Facelift	voor	bestaande	bedrijfsgebouwen.	Tegemoetkomen	aan	een	hedendaags	eisenpakket	–	pag.	25





Kwaliteitsvolle Bedrijfsgebouwen           I 7978

inhoudstafel
3 Voorwoord 

5 Inleiding 

7 Samenstelling van het selectiecomité 

9 Herstructureren van bestaande (bedrijfs)sites. Een strategische aanpak 

13	 Contextgebonden	ontwerpen	binnen	een	kantoren-	en	bedrijvenzone.	Kwalitatief	inrichten	van	de		kavel	

19	 Creatief	omgaan	met	complexe	en	gefragmenteerde	contexten.	Uitdaging	voor	architecten	

21 Hergebruik bestaand industrieel patrimonium. Selectief afbreken 

25 Facelift voor bestaande bedrijfsgebouwen. Tegemoetkomen aan een hedendaags eisenpakket 

27 Wonen op bedrijventerreinen. Wonen en werken onder één dak 

29 Duurzaam ontwerpen als ontwerpstrategie

35 Flexibel en aanpasbaar bouwen. Denken aan de toekomst 

39 Bouwen in de hoogte. Toonzalen op verdieping 

41 Stimulerende werkomgevingen. Architectuur ten dienste van de gebruiker 

49	 Reflecties	ontwerpers	

60 Projectfiches 

79 Inhoudstafel 

80	 Colofon	



colofon
De brochure ‘Kwaliteitsvolle bedrijfsgebouwen in West-Vlaanderen 2010-2011 werd 
samengesteld en uitgegeven in opdracht van de deputatie van de provincieraad van 
West-Vlaanderen.

Paul	Breyne	(provinciegouverneur)
Dirk de fauw
Patrick Van Gheluwe
Marleen Titeca-Decraene
Gunter	Pertry
Bart	Naeyaert
Guido Decorte (gedeputeerden)
Hilaire Ost (provinciegriffier)

coördinatie en eindredactie
Ilse Vanderhaeghe  - Dienst Economie
Provincie West-Vlaanderen

grafische vormgeving 
Aynsley	Bral	-	Grafische	Dienst
Provincie West-Vlaanderen

druk
Grafische Dienst  
Provincie West-Vlaanderen

teksten
Evi	Corne

rewriting
Bliksem Schrijfbureau

fotograaf
Jean Godecharle

voor meer info over 
de provincie West-Vlaanderen

Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis,
Jan	Van	Eyckplein	2,

8000 Brugge
T 050 40 74 74

provincie@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be

Wettelijk depotnummer: D/2011/0248/33


