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MARIE  MÉRO IN 
NIEUW KLEEDJE

Aalter: Marie Méro in nieuw kleedje

In de zomer van 2015 kon Marie Méro haar nieuwe collectie voorstellen in een wel erg gepast kader. De nieuwe uitvalsbasis 
van de kledingproducent was immers precies op tijd klaar om alle gasten te ontvangen. Ondanks het feit dat het wat stunt- 
en vliegwerk kostte om deze deadline te halen, is de hoofdzetel van Marie Méro zowel op esthetisch als kwalitatief vlak 
een hoogvlieger geworden. Meer nog, het gebouw weerspiegelt perfect de eigenschappen van het kledingmerk: stijlvol, 
hedendaags en evenwichtig, maar met een vleugje mystiek.

36,6 x 68,3 meter en  drie bouwlagen konden we 
de bouwgrond optimaal benutten. Het ontwerp is 
minimalistisch met gesloten zijgevels en achterzijde, 
die werden opgebouwd met een prefabstructuur en 
afgewerkt met betonnen gevelpanelen. Enige uitzon-
dering op deze geslotenheid is een uitsparing aan de 
linkerzijde. Contrasterend is de volledig open voorge-
vel, die uit een met glas ingevulde staalconstructie 
bestaat. Om wat leven in de brouwerij te brengen, 
hebben we daar met verticale en horizontale lijnen 
gespeeld. Boven het gelijkvloers bevindt zich een 
uitkraging, waardoor de etages een ‘uitsprong’ 
van 4,8 meter maken. Deze resulteert op de eerste 
verdieping in uitkragende terrassen en kantoren,  
terwijl de tweede verdieping over de hele lengte is 
uitgerust met een terras. Verticale houten lamellen 
van 9,15 meter lopen door over de twee verdiepin-

Om al haar activiteiten en diensten te centraliseren 
en zodoende nog beter op de wensen van de klanten 
in te spelen, besloot Marie Méro in 2013 dat de tijd 
rijp was om in een gloednieuwe hoofdzetel te investe-
ren. Bedoeling was adminstratie, logistiek, ontwerp, 
en showroom onder te brengen op één site. De keuze 
van locatie was snel gemaakt: aan de Brugstraat in 
Aalter had de kledingproducent immers nog een stuk 
grond dat ruim genoeg was. Damiaan Vanhoutte, 
zaakvoerder van Govaert-Vanhoutte Architecten: 
“Eenmaal de beslissing genomen, wilde Marie Méro 
geen gras over de bouw laten groeien. Integendeel, 
het management was vast besloten om de collectie 
in de zomer van 2015 in de nieuwe hoofdzetel 
voor te stellen. Vandaar dat dit project onder grote 
tijdsdruk werd gerealiseerd: eind 2014 werd met het 
gieten van de funderingen gestart en in juli werd het 
gebouw al opgeleverd.” 

EENVOUD SIERT
De bouwheer wilde een uitvalsbasis met een 
moderne look die ook de verfijning en het evenwicht 
uitstraalt waarvoor het merk Marie Méro bekend 
staat. Architect Joost Vanhove: “Voorts moest het 
gebouw afgestemd zijn op een verdere groei. En dan 
was er ook nog eens de strikte deadline.  We kiezen 
steeds voor eenvoud. Met een rechthoekig pand van 

gen. Deze dienen als natuurlijke zonwering, maar het 
afzeliahout zorgt tevens voor een warme, zachte en 
elegante uitstraling van het gebouw.” 

SHOWROOM OP VOLLEDIGE ETAGE
In het gebouw springt vooral de inkomhal in het 
oog. Daar werd immers het principe van een open 
vide toegepast. Damiaan Vanhoutte: “Op die manier 
creëren we ook binnen een gevoel van openheid.” 
Aan de voorkant bevinden zich op het gelijkvloers 
en de eerste verdieping een groot aantal kantoren 
en meetingrooms. Op het eerste niveau werden ook 
de ontwerpruimte en het naaiatelier ondergebracht. 
Aan de achterkant zijn beide bouwlagen ingenomen 
door het magazijn. Joost Vanhove: “De tweede verdie-
ping is volledig als showroom ingericht. Door twee 
overspanningen van vijftien meter te voorzien,    › 

Tekst | Els Jonckheere      Beeld | Govaert-Vanhoutte (Martine Neirynck)

'HET GEBOUW WEERSPIEGELT PERFECT DE 

EIGENSCHAPPEN VAN HET KLEDINGMERK: 

STIJLVOL, HEDENDAAGS EN EVENWICHTIG,  

MAAR MET EEN VLEUGJE MYSTIEK'

De bouwheer wilde een uitvalsbasis met een moderne 
look die ook de verfijning en het evenwicht uitstraalt 
waarvoor het merk Marie Méro bekend staat.

Het project werd onder grote tijdsdruk gerealiseerd: eind 2014 werd met het gieten van de 
funderingen gestart en in juli werd het gebouw al opgeleverd.”
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zijn we erin geslaagd om deze ruimte compleet open 
te maken. Gezelligheid en standing zijn er de sleu-
telwoorden. Er is een comfortabele zithoek (inclusief 
open haard), een elegante bar, smaakvol ingerichte 
paskamers en natuurlijk gigantisch veel plaats om de 
collectie telkens weer op een andere creatieve manier 
voor te stellen.”

BOUWTECHNISCHE UITDAGING
Wegens de grote tijdsdruk was het voor algemeen 
aannemer Dedeyne Construct alle hens aan dek. 
Projectleider Jeroen Druart: “Op verschillende 
momenten waren er meer dan vijftig arbeiders aan 
het werk. Het vergde dus heel wat coördinatie en 
planning om chaos te vermijden, maar uiteindelijk 
is alles vrij vlot verlopen. Bouwtechnisch gezien 
was vooral de uitkraging een uitdaging aangezien 
deze zo slank mogelijk moest zijn. Samen met onze 
staalconstructeur hebben we meerdere ontwerpen 
gemaakt om de ideeën van de architect in de praktijk 
te kunnen brengen.     ›

Wegens de grote tijdsdruk was het voor de aannemer alle hens aan dek. 

Gezelligheid en standing zijn de sleutelwoorden.
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Beschoeiingtechnieken
• Secans- en Tangenspalenwanden
• Berlinerwanden
• Damwanden
• Soilmixwand (CSM)

Diversen
• Uitgraven boor-/buispalen
• Bovenleidingsmassieven voor trein & tram
• Gasontspanningsputten
• Onderschoeiingstechnieken
• Grondankers
• Verliesputten

Funderingen
• Funderingsputten elke Ø tot 270cm
• Grondverdringende Schroefpaal
• Verbuisde Boorpaal
• Micropaal - Soilmix
• Boorpaal grote Ø
• Vibropaal

• Bovenleidingsmassieven voor trein & tram
• Gasontspanningsputten
• Onderschoeiingstechnieken
• Grondankers
• Verliesputten

Lameire Funderingstechnieken NV
Industrielaan 4 - BE-9900 Eeklo

T +32(0)9 379 72 77
F +32(0)9 379 72 78

www.lameireft.be
info@lameireft.be

UW PARTNER IN FUNDERINGS- EN 
BESCHOEIINGSTECHNIEKEN

Participanten aan het woord

TOPGLASS – INTERIEURBEGLAZING 
EN GLASBALUSTRADE
Topglass uit Torhout nam zowel de uitvoering van de interieurbeglazing als de glasba-
lustrade bij Marie Méro op zich. Dit aannemersbedrijf, gespecialiseerd in glastoepas-
singen voor interieur en exterieur, bracht al meerdere architecturale uitdagingen tot 
een goed einde, zoals de Tonickx Building, Advocatenkantoor Uniqum, Advocaten-
kantoor Marlex, Delta Light, Skyline Building, Braet Nieuwpoort, Rob Kantoren, het 
Vlasmuseum, Decathlon Gent ... En nu mag het dus ook Marie Méro aan zijn referen-
tielijst toevoegen. Medezaakvoerder Xavier Goethals: “Het project was ons op het lijf 
geschreven. We realiseerden de volledige interieurbeglazing met een tiental glazen 
deuren en 217 m² glazen wanden. Daarvan was een groot deel akoestisch en/of met 
geïntegreerde profielen uitgevoerd. De grootste uitdaging in dit project was zonder 
twijfel de plaatsing van de glasbalustrades (58 meter in totaal), die onzichtbaar 
moesten worden bevestigd zonder het EPDM-dak te doorboren. Hiervoor ontwikkel-
den we, samen met de architect, een nieuw concept in functie van de terrasopbouw. 
Dit resulteert in een volledig waterdichte buitenschil, een cruciaal element voor elke 
architect en aannemer.”

Marie Méro was een industrieel project waarbij bouwheer en architect een erg hoge 
afwerkingsgraad vereisten, met oog voor detail. Xavier Goethals: “Werken voor ar-
chitectenbureau Govaert-Vanhoutte is steeds een uitdaging. Hun visie begrijpen en 
bezieling overbrengen, stuwt ons naar een hoger niveau, waardoor we worden gesti-
muleerd om nieuwe details en innovatieve technieken te ontwikkelen. Dankzij een 
goede dialoog met de architect en de bouwheer slaagden we er ook nu weer in om dit 
sterk staaltje architectuur mee te realiseren.” 

Uiteindelijk hebben we een oplossing gevonden in de ontdub-
beling van de zware stalen liggers in meerdere kleine types. Dit 
resulteerde in een constructie met zwevende verdiepingsvloeren 
die maar veertig centimeter dik zijn, inclusief boven- en onderaf-
werking. We zijn trots dat we dit project met Dedeyne Construct 
mee hebben gerealiseerd, want het zorgde voor een verrijking van 
onze knowhow. En Marie Méro is natuurlijk ook een mooie refe-
rentie voor ons portfolio, zeker omdat het nieuwe hoofdkantoor 
qua esthetiek en kwaliteit echt wel een schot in de roos is.”     ❚ 

De volledig open voorgevel bestaat uit een met glas 
ingevulde staalconstructie.



BOUWEN AAN VLAANDEREN | 103

AALTER | Marie Méro

CASENTIS – ELEKTRISCHE INSTALLATIE EN PROGRAMMERING
Specialist in domotica Casentis uit Knesselare installeerde bij Marie Méro de elektrische in-
stallatie met EIB en zorgde eveneens voor de volledige programmering. Daarnaast zorgde het 
ook voor de implementatie van het alarmsysteem, de camerabewaking en het audiosysteem. 
Zaakvoerder Julien Hooreweghe: “De verlichting is volledig Dali-gestuurd met KNX/EIB. Hier-
mee verkrijgt Marie Méro heel veel mogelijkheden qua sturing en dimming. Tevens zorgt de 
oplossing ervoor dat het gebouw ’s avonds mooi kan worden verlicht tegen een lage energie-
kost.” Voor Casentis was dit project eerder uitzonderlijk aangezien de firma voornamelijk in de 
villabouw werkt. Julien Hooreweghe: “Niettemin hebben we ook al mooie projecten afgeleverd 
in kmo-omgevingen, zoals De Direkteurswoning in Gent en Optiek Van Renterghem in Aalter. 
Door een constructieve samenwerking met de architect en bouwheer zijn we erin geslaagd 
om ook deze realisatie bij Marie Méro tot een goed einde te brengen.” Casentis werd in 1996 
opgericht en werkt vandaag met negen personeelsleden. Casentis staat voor CASa (woning), 
SENses (beleven), Total IntegrationS (totale integratie van elektriciteit, audio/video, alarm ...).

TECHNISCHE FICHE 
Bouwheer Marie Méro (Aalter)
Architect  Govaert-Vanhoutte Architecten 

(Sint-Michiels, Brugge)
Hoofdaannemer Dedeyne Construct (Waregem)

Participanten aan het woord

LAMEIRE FUNDERINGSTECH NIEKEN 
 – GRAVEN EN BETONNEREN  
VALSE PUTTEN 
Bij de bouw van het nieuwe Marie Méro-complex zorgde 
Lameire Funderingstechnieken uit Eeklo voor het graven en 
betonneren van diverse valse putten met een diepte van 
3,7 meter. De diameters gaan van 100 tot 200 cm. Er werd 
gebruikgemaakt van betonklasse C25/30 EEI S3, zoals in 
het lastenboek was voorgeschreven. Tevens voorzag deze 
firma de putten van een enorme massa wapeningsstaven 
(zo’n 25 ton in totaal). Bestuurder Yves Lameire: “Deze valse 
putten dienen voor de fundering van het kantoorgebouw 
en de loods. Vandaar dat ze met kennis van zaken moesten 
worden aangelegd. Maar met Lameire Funderingstechniek 
kon de bouwheer op twee oren slapen. Putfunderingen zijn 
immers onze specialiteit, net zoals beschoeiingstechnieken 
(onder meer secans-, berliner- en CSM-wanden) en speciale 
funderingen met grondverdringende-, verbuisde-, micro- en 
avegaarpalen.” Lameire Funderingswerken realiseerde de 
putten in één week tijd met een team van vier personen. 
“Het grote aantal wapeningsstaven – gemiddeld 45 per put 
– vergde precisie bij de plaatsing”, aldus projectleider Tim 
Vyncke. “Gelukkig was de ondergrond stabiel en konden we 
de betonmixers tot bij de putten brengen om het beton te 
storten. Maar hadden er zich problemen voorgedaan, dan 
hadden we zonder probleem een passend antwoord gevon-
den. We voeren immers dagelijks meerdere putfunderingen 
uit voor kleine en grote bouwprojecten, van privéwoningen 
over garages en winkelscentra tot grote kantoorcomplexen 
en fabrieken.” 

Participanten aan het woord

VALCKE PREFAB BETON – PREFAB BETONCONSTRUCTIE 
De achterkant van de nieuwe uitvalsbasis van Marie Méro, waar zich het magazijn bevindt, is een 
prefab betonconstructie die door Valcke Prefab Beton uit Vlamertinge van a tot z werd gerealiseerd. 
Het familiebedrijf van de vierde generatie leverde ook de betonnen panelen voor de showroom van 
deze kledingproducent. Hoofdprojectleider Koen Vanrenterghem: “Met ons team van 360 mede-
werkers zorgen we zowel voor de engineering als de productie in onze fabriek én de plaatsing op 
de site van de klant. Jaarlijks realiseren we 150 à 180 gelijkaardige constructies voor de Belgische 
en Franse markt. Nu kunnen we dus ook Marie Méro aan onze uitgebreide referentielijst toevoegen. 
Dankzij onze enorme ervaring ter zake, bracht dit project weinig uitdagingen met zich mee. Enkel 
het uitzicht van de gladbekiste betonpanelen was ietwat moeilijker omdat de architect speciale 
eisen op het vlak van kleur en tintverschillen had gesteld.” 


