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ventilatoren. Zowel o� het dak van het kan-

beste warmtepomptoepassing gewonnen

toor als bovenop het magazijn zijn in totaal

in 2013.

136 PV-panelen geplaatst, deze maken het

Alle materialen zijn verder nauwkeurig uit-

gebouw in grote mate elektrisch autonoom.

gekozen volgens duurzaamheid. Zowel het

attractive

Indien de EPB-regelgeving zou toelaten de

gebruikte hout (Platowood) als de hout-

installatie op het magazijn in rekening te mo-

vlokkenisolatie zijn ����ge�ertifi�eerd. �lle

workspaces…

gen brengen voor de bepaling van het E-peil,

tegels in keuken en douches en het meu-

zou zelfs E0 haalbaar zijn. Nu heeft men

bilair zijn cradle2cradle. Met bovendien in

and

‘slechts’ E31 en K15, wat ook al uitzonderlijk

hoogte verstelbare tafels waardoor ieder-

is voor gebouwen van die omvang. Maar ze

een zowel zittend als staand kan werken.

kunnen dus zelf energie produceren zonder

Voor het magazijn is gewerkt met CO2-arm

het net extra te belasten, de uitdaging voor

beton dat naar de geest van dit groene

de toekomst.

bedrijf een integrale groengevelbekleding
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project niet toegepast. Hier werd het om-

van kleuren is zelfs rekening gehouden met

Uiteraard is het hele gebouw energiebe-

gekeerd omdat de kantoren op die manier

mensen met een visuele beperking die

wust aangepakt. Er is gekozen voor een

het meeste zonlicht krijgen en het mooiste

contrast kunnen onderscheiden en op die

passief kantoor dat in alles de bedrijfsvisie

uitzicht hebben. De interne beleving was

manier gemakkelijker hun weg vinden naar

uitstraalt. Een combinatie van een traditi-

voor hen belangrijker. Het gaat dus om een

deuren en leuningen.

onele, massieve bouw en houtskelet met

Avant

prefab gevelcassettes. Door het beste van

atypische inplanting in het terrein.
Een ander niet te onderschatten facet in

deze twee werelden te combineren, kan je

Belangrijk om aan te stippen, is het feit dat

dit verhaal is het akoestisch comfort. Ook

heel goed isoleren en de muren toch slank

het duurzame aspect in dit verhaal meer

hiervoor zijn allerlei maatregelen getrof-

houden.
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rialen of de energiewaarde. Duurzaamheid

tegels met cradle2cradle tapijt. Tapijt zorgt

als filosofie, als manier van leven. Zo is er

zuinige, frequentiegestuurde gelijkstroom
immers voor
demping van het geluid.
info@dehullu-architecten.be
– www.dehullu-architecten.be

zien mett. warmterecuperatie
en elektrisch
056 21 96 11
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seizoenen kleuren. Bedoeling is dat die

en voelen. Het groendak van het kantoor-

���� aangegaan naar materialisatie t�e� Zel�s

aanleg het zachte karakter van het gebouw

gebouw is daarbij hun tweede showroom.

de personeelsleden hebben inspraak gehad

ondersteunt en hier en daar versterkt. Met

Klanten kunnen via een trappenhal naar

in het verhaal. Er is een boek gepland over

name op het groendak van het kantoor

boven en kunnen op het groendak een

het project, het gebouw is voor diverse

komt die ‘tuinaanleg’ terug, zij het dan met

kijkje nemen naar de PV-panelen en

studie- en opendeurdagen bezocht als

houten paadjes. Met water wordt eveneens

zonnecollectoren.

demonstratie en het project neemt deel
aan het VITO/WTCB/DUWOBO netwerk

duurzaam omgesprongen via een systeem
van gedeeltelijke recuperatie voor sanitair en

Zeggen dat je duurzaam bent en werkt is

inzake voorbeeldprojecten ‘duurzaam bou-

gedeeltelijke infiltratie met een vertraagde

één ding, dit meetbaar kunnen aantonen

wen’. Men overdrijft dus niet als men zegt

een ander. Het project werd dan ook uit-

dat dit gebouw méér is dan een kantoor met

voerig aan allerhande testen – akoestiek,

magazijn.

overstort naar de gracht.
Het bedrijf wil hun klanten ook de mogelijk-

toegankelijkheid, daglicht, luchtkwaliteit,… -

Tekst: Sam Paret

heid bieden hun producten te leren kennen

onderworpen. Er is een samenwerking met

Foto's: Luc Roymans
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De keuze voor het verticaal metselwerk is

volledige glazen façade zorgt voor een

voorkeur wegens de slijtvastheid en on-

eigen aan de vorm, net als het gebrek aan

blik op de groene buitenwereld en op de

derhoudsgemak. Om akoestische redenen

metselverband. “Door de stenen verticaal

zijwanden van het auditorium. Hier komt

bestaat het plafond uit een akoestische

te plaatsen en geen verband toe te voegen,

ook de innovatieve vloerbekleding het best

pleisterlaag met onzichtbare en geluids-

werden de rondingen veel preciezer en

tot zijn recht. “Vierkante tegels vloeken in

absorberende rotswol.

vloeiender uitgevoerd”, aldus de architect.

een organische ruimte en gietvloeren zijn

Het auditorium telt twee verdiepingen en

Een gedurfd concept dat in de prijzen viel.

te krasgevoelig voor een publieke plaats.

twee ingangen. Via de hoofdingang arriveren

Het gebouw kreeg een Brick-award in de

Daarom kozen we voor witte, gepolijste

gasten op het gelijkvloerse met een onmid-

categorie publieke gebouwen. In de binnen-

betonvloer. Gepolijst, niet gepolierd. In se

dellijke toegang tot de eigenlijke aula en de

en buitengevel zitten her en der armaturen

gaat �m een s�e�ifiek �r��ed� waarbij ter

foyer. De ingang achteraan is voorzien van

met baksteenvorm verwerkt. Dat zorgt,

plaatse een granitotegel geproduceerd

een ruime parking en een statige inkomhal

zeker ’s avonds, voor een sfeerrijke accent-

wordt die de volledige vloeroppervlakte

op de ondergrondse verdieping. Naast de

verlichting. De opvallende en originele

bedekt. De bovenste laag bevat 5 millimeter

inkomhal bevinden zich hier vooral tech-

materiaalkeuze wordt enkel onderbroken

granulaten die daarna ter plaatse gepolijst

nische ruimtes zoals een volledige keuken

in het volume dat het auditorium met

worden. Daarbij ontstaat het precieze effect

om de catering van 230 gasten te voorzien.

de gerenoveerde villa verbindt. Hierin is

van een granitotegel. Zonder voegen.” De

����r �et s�e�ifieke d�el van �et geb�uw

de foyer ondergebracht, inclusief bar. Een

betonvloer kreeg van Bert Dehullu de

bestaat de helft van de oppervlakte haast

