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Participanten aan het woord

Uitzonderlijke nieuwbouw in zelfverdichtend beton

Verbrugghe Interieur –meubilair
Verbrugghe Interieur (Boezinge) was op vraag van binnenhuisarchitect
Pieter Vanrenterghem verantwoordelijk voor de totaalinrichting van
het meubilair, inclusief de rafel en de zitbank van de woning van de
familie Vertommen en het kantoor van Pluspoint Architectuur.
“We zijn gespecialiseerd in dergelijke opdrachten voor woningen en
andere gebouwen, maar de architectuur van en de combinatie van privéwoning en kantoor in één gebouw maakte deze opdracht toch speciaal,” zegt zaakvoerder Pascal Verbrugghe. “Het totaalproject hebben
we uitgevoerd in Print Full Color en deels in lakwerk.” Verbrugghe Interieur werd opgericht in 1994 en stelt vandaag zeven mensen tewerk.
Recent werkte de onderneming mee aan onder meer de vernieuwing
van kledingwinkel Toppio in Ieper.

Combinatie woning en
kantoor als visitekaartje
Restauratiearchitecte Ellen Vertommen zocht een ideale woonoplossing om haar professionele leven op een aangename
manier te koppelen aan haar gezinsleven. Op een stuk bouwgrond aan de Leeuwkestraat in Waregem bouwde ze haar
nieuwe eengezinswoning met architectenbureau: strak, minimalistisch en eigentijds, dankzij de grote betonvlakken binnen
en buiten. Licht, ruimte en eenvoud lopen als rode draad door dit ontwerp.
WERK EN GEZIN SCHEIDEN
Om het totale bovengrondse volume naar schaal toe in het straatbeeld
te laten passen, ontwierp ze het kantoor volledig ondergronds. “Onze woning en het kantoor functioneren volledig onafhankelijk van elkaar,” zegt
Vertommen. “Slechts één trap verbindt de woonruimte met het kantoor. Er

zijn afzonderlijke toegangen, toiletten en keukens en zelfs een apart beveiligingssysteem. De collega’s mogen nooit het gevoel krijgen, dat ze in
mijn woonruimte zitten en mijn gezinsleden mogen niet denken dat ze in
een kantoor wonen en leven. Bovendien sluit ik zo elke avond mijn werk
letterlijk af.”

Participanten aan het woord
BETONARCHITECTUUR
Inspiratie vond de architecte in het ontwerp van een kerk in Nederlands Limburg, waar architect Hans van der Laan met beton en invallend licht voor
rust en sereniteit zorgde. Binnen en buiten valt het gebouw op door het ter
plaatse gestorte, zelfverdichtende beton. Het zichtvlak kreeg een waterwe-

Lootens Line – stalen schrijnwerk
Lootens Line (Nazareth) leverde en plaatste het stalen schrijnwerk
voor de woning van Ellen Vertommen met architectenkantoor voor
Pluspunt. “We zijn gespecialiseerd in glaspartijen met heel smalle profielen, maar de extreem grote raamconstructie van 6 m breed en 3,210
m hoog in de achtergevel maakte dit project toch ongewoon,” zegt
zaakvoerder Jan Lootens. "De gevelvlakken zijn heel minimalistisch
opgebouwd en komen goed tot hun recht dankzij het architectonisch
beton en stalen schrijnwerk. "Twee grote en beloopbare glaskoepels
trekken het daglicht naar binnen in het architectenkantoor onder het
maaiveld. Dit creëert op de betonnen wanden een sfeervol lijnenspel
van zonlicht en schaduwen."
Familiebedrijf Lootens Line werd in 1987 opgericht en telt nu 28 medewerkers. In de beginjaren richtte het zich op de algemene lichte
metaalconstructies en winkelinrichting, maar onder leiding van Jan
Lootens specialiseert het zich in stalen schrijnwerk.

rende, onzichtbare anti-stof- en anti-graffitibehandeling, maar heeft verder
geen afwerkingslaag. De gevels bestaan uit een betonnen buitenspouwblad
van 12 cm en een binnenspouwblad van 20 cm. Gevelvlakken met een hoogte
van 6 m resulteerden in een strakke architectuur met heel weinig voegen en
beperkten de stortfasen tot een minimum.

OPVALLEND INTERIEUR MET VEEL LICHT
Aannemer Furnibo bracht ook de vloeren aan in gepolijst beton. De binnendeuren zijn blokdeuren van vloer tot plafond zonder bovenkader, waardoor
de plafonds tussen de verschillende ruimtes doorlopen. Die deuren zijn in
betonkleur geschilderd, waardoor ze onopvallend in de muren opgaan. Bijna
alle interieurelementen werkte Vertommen samen met interieurarchitect Pieter Vanrenterghem specifiek voor dit project uit.
Stalen kozijnen met slanke profielen en grote glaspartijen aan de tuinzijde laten veel natuurlijk licht in de woonruimtes binnen, terwijl verschillende soorten lichtlijnen, van vloer tot plafond, voor bijkomend licht zorgen. Aangezien
het architectenbureau op kelderniveau werkt, moest de architecte op zoek
naar alternatieve manieren om licht binnen te halen. Daarom werkte ze met
diverse lichtstraten, die ook in het kantoorgedeelte, de vergaderruimtes en de
personeelskeuken in voor natuurlijke lichtinval zorgen.		
›

68 | BOUWEN AAN VLAANDEREN

69 | BOUWEN AAN VLAANDEREN

Waregem Gezinswoning en architectenkantoor Vertommen

RESTAURATIEARCHITECTE
WORDT eigentijdse
bouwvrouw
De soberheid en de minimalistische uitstraling van het eindresultaat staat in
schril contrast met de arbeidsintensieve
realisatie. “Zo moesten we voor het storten van de betonnen wanden alle details
voor stopcontacten, ventilatiekanalen en
bedradingen tot op de millimeter vastleggen,” stelt de architecte-bouwvrouw.
“Tijdens de ruwbouw waren we eigenlijk
al met de afwerking bezig, want achteraf
waren geen wijzigingen meer mogelijk.”
Haar huis annex kantoor moest voor de
architecte een visitekaartje worden. Toch
wijkt het strakke, hedendaagse, minimalistische ontwerp volledig af van de
dagdagelijkse restauratieprojecten van
haar bureau. “Voor mij is dit niet zo uitzonderlijk. Wij zijn in hoofdzaak bezig met
architectuur doorheen de tijd. Ons streven
is vooral om interessante projecten te
kunnen uitvoeren. Soms situeren die zich
in het verleden, soms in het heden, het
verleden van de toekomst."
❚

Maximaal  beglaasd  stalen  schrijnwerk  
  
-‐ Minimale  proﬁelen  met  architecturale  meerwaarde  
-‐ Brandwerend  schrijnwerk  
-‐ Kogel  –  en  inbraakwerend  schrijnwerk  
-‐ Explosiebestendig  schrijnwerk  

Venecoweg  4  –  9810  Nazareth  –  T  09  282  65  93  –    www.lootens-‐line.be  –  info@lootens-‐line.be  
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Benoit Elektronika –inbraakbeveiliging en toegangscontrole

Inbraakbeveiliging |

discretie onze garantie

veiligheid onze kwaliteit

Benoit Elektronika (Waregem), opgestart in 1976 door Dirk Benoit, is
uitgegroeid tot een bedrijf met 24 medewerkers. Dit familiebedrijf is
gespecialiseerd in het leveren van oplossingen voor elektronische detectie voor particuliere woningen, bedrijven en openbare gebouwen:
alarm, branddetectie, camerabewaking en toegangscontrole.
“Wij installeerden de inbraakbeveiliging voor de woning en architectenkantoor en de toegangscontrole voor de kantoren,” zegt CEO Liesbeth Benoit. “Ellen Vertommen stelde hoge eisen aan de kwaliteit en
de precisie, maar ook aan het design. Wij zijn dan ook trots dat onze
beveiligingstechnieken zowel technisch als esthetisch perfect in de
architectuur van dit gebouw geïntegreerd werden. Benoit Elektronika
voerde recent ook een opdracht uit voor Lotus Bakeries in Oostakker en
voor Marie Jo (Vandevelde) in Schellebelle. Het is ook beveiligingspartner van nutsbedrijf TMVW (Gent), de stad Gent en universiteit Gent.

Brandbeveiliging |
Camerabewaking |
Buitenbeveiliging |
Toegangscontrole |

Technische Fiche
T. +32 (0)56 60 41 19
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