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EEN HOOGTEPUNT

VOOR WAREGEM
Waregem heeft er een architecturale parel bij. Tussen de
Expresweg en de E17 torent vandaag het kantoorgebouw
van de bekende schoenketen Bent uit boven de velden.
Het gebouw staat voor de toekomst van de Vlaamse
architectuur, waarbij een minieme ecologische voetafdruk
samengaat met een minimalistische vormgeving.
Werkplezier en creativiteit stuw je met kunst en natuur.
De indrukwekkende verticale tuin zorgt samen met een
bijzondere kunstcollectie voor leven en inspiratie in
de constructie van beton, staal en glas. Dat alles is het
gevolg van een intense samenwerking tussen de broers
Driegelinck van Bent, de architecten van goedefroo +
goedefroo, en totaalaannemer Dedeyne Construct.
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KUNST EN GROEN
ALS INSPIRATIE
Samen met Dedeyne Construct en
goedefroo + goedefroo architecten
bouwde Bent in Waregem een van de
modernste distributiecentra van België
voor zijn schoenen. Daarnaast maakt het
bedrijf een statement met het nieuwe
kantoorgebouw - met zijn meer dan
twintig meter vandaag het hoogste punt
van Waregem. Bovendien is deze toren
een volledige passiefbouw en dus een
ecologisch voorbeeld voor de streek.
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De toren heeft geen echt einde. De top is niet vlak: er zijn kantelen te zien
waardoor het lijkt alsof je er nog enkele verdiepingen op zou kunnen zetten.
Een verwijzing naar de ambitie van Bent om te blijven groeien, maar vooral
ook een aanwijzing dat er binnen het bedrijf geen hiërarchie heerst.
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De indrukwekkende verticale tuin, waar iedereen vanuit
zijn of haar kantoor op uitkijkt, zorgt voor rust en biedt
een streepje natuur in de kantooromgeving.
—
In de ontspanningsruimte op de bovenste verdieping
kunnen zowel medewerkers als bevriende verenigingen
uit de streek terecht. Op het terras geniet je van
een geweldig uitzicht over Waregem.
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“DE BENT-TOREN BELICHAAMT DE AMBITIE VAN ONZE BOUWHEER
OM EEN ZACHTE EN INTIMISTISCHE WERKRUIMTE TE BIEDEN
TE MIDDEN VAN EEN HARDE INDUSTRIËLE OMGEVING”
Sven Goedefroo, architect
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Bent is hoofdsponsor van het Koninklijk Basket Team
Waregem en zit dan ook telkens op de eerste rij tijdens
de matchen. Eind mei 2014 werd Waregem kampioen
tweede klasse. De champagne vloeide rijkelijk.
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PROJECT
ONDER
STREEKGENOTEN
Bent Merkschoenen
Aan het roer van Bent staan Jan, Klaas en Isabelle
Driegelinck. Zij kregen de liefde voor schoenen
mee van hun vader en grootvader, fabrikanten van
mode voor de voeten uit schoenstad Izegem. Bent
startte in 1988 met drie baanwinkels waar je een uitgebreid assortiment van kwalitatieve merkschoenen
vindt. Vandaag telt Bent Merkshoenen 19 winkels.
Binnenkort kun je ook terecht in de e-shop.
— www.bent.be
goedefroo + goedefroo architecten
De broers Sven en Gunnar Goedefroo richtten in 1990
hun architectenbureau op in Wielsbeke. Hun focus ligt
op utiliteitsbouw, kantoren en winkels. Duurzaamheid,
performantie en creativiteit zijn hun signatuur. Samen
met hun multidisciplinair team wonnen ze in 2013 nog
de publieksprijs van de Vlaamse innovatiewedstrijd
‘2020 Challenge’ met een nulenergie-kantoorgebouw
voor KBC in Gooik. In Waregem ontdek je binnenkort
ook het stadsuitbreidingsproject Zuidboulevard en
het vernieuwde Regenboogstadion van SV Zulte
Waregem, twee projecten van hun hand.
— www.goedefroo-architecten.be
Dedeyne Construct
Guy Dedeyne nam in 2011 de fakkel over van zijn
vader, tot dan toe CEO van Dedeyne Construct.
Als totaalaannemer realiseert de firma volledige
projecten van a tot z. De expertise ligt in zowel
de particuliere- als de bedrijfsmarkt. Veelzijdigheid en oog voor architectuur is troef bij Dedeyne
Construct. Langlopende samenwerkingen met
diverse gerenommeerde architecten onderstrepen
hun diepgaande visie op de architectuur van vandaag.
— www.dedeyneconstruct.be
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EEN TOREN ZONDER EINDE

GESPREK MET VIER MINNAARS VAN KUNST,
ARCHITECTUUR EN EEN GOED GLAS WIJN
Het uitzicht over de velden en straten van Waregem
beneemt je de adem, de verticale tuin bloeit prachtig.
Alleen het druilerige weer vormt een - kleine spelbreker. Vandaag is het feest, want de Bent-toren
werd een jaar geleden voor het eerst in gebruik
genomen. Straks mogen de medewerkers van Bent
aan de barbecue aanschuiven, maar eerst voeren de
personen die dit hoogtepunt mogelijk maakten een
beschouwend gesprek. En daar hoort uiteraard een
goed glas bij.
Voor dit project deden de broers Driegelinck van Bent
een beroep op goedefroo + goedefroo architecten
uit Wielsbeke. Samen met totaalaannemer
Dedeyne Construct, zelf uit Waregem, zetten ze
voor de schoenspecialisten enerzijds een centraal
distributiecentrum en magazijn neer, anderzijds een
kantoorgebouw dat qua uitstraling het imago van
Bent onderstreept en de medewerkers inspireert bij
de job waar ze dagelijks mee in de weer zijn: ‘mode’.
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MODEKETEN
KRIJGT UITSTRALING
“Het was hoog tijd voor een nieuwe plek voor Bent”,
vertelt Klaas Driegelinck van Bent. “We hadden drie
magazijnen van waaruit we de schoenen distribueerden,
maar dat was weinig efficiënt. Het oude kantoor, dat
achter de winkel in Waregem lag, straalde niet uit waar
Bent voor staat. Toen we bij goedefroo + goedefroo
architecten gingen aankloppen, vroegen we hen om
een kantoor uit te tekenen dat past bij onze branche, de
mode. Een visitekaartje voor zowel onze medewerkers
als leveranciers.” Voor de uitvoering was Dedeyne
Construct een logische keuze. “In de wijde regio is
het bedrijf verantwoordelijk voor de realisatie van de
mooiste projecten”, vervolgt Jan Driegelinck. “Zo deden
ze onze stad opveren met de eerste minimalistische
appartementen aan de kerk. Het was duidelijk dat
we dezelfde visie op ons project zouden delen.”

In 2010 besloot Bent een stuk grond te kopen in
Waregem voor een nieuwbouw. Het grootste deel
daarvan zou distributiecentrum en magazijn worden,
waardoor het landschapskantoor dat de Driegelincks
voor de medewerkers in gedachten hadden, moeilijk
te realiseren viel. Uiteindelijk werd de kantoorruimte
een toren van vijf verdiepingen, met bovenaan een
gemeenschappelijke ontspanningsruimte en een
terras.

ECOLOGISCHE HOOGBOUW ALS STATEMENT
Met zijn hoogte van twintig meter is de toren
waarschijnlijk het hoogste punt van Waregem. “Toen
we de wensen hoorden van Bent, werd het ons al snel
duidelijk dat we in de hoogte moesten denken”, vertelt
Sven Goedefroo. “Vandaag zijn we dat in Vlaanderen
nog niet gewoon. We denken snel te klein, zijn te
bescheiden en dat resulteert vaak in laagbouw. Maar
op de juiste plek is hoogbouw de beste oplossing. De
Bent-toren ‘staat’ in het landschap en maakt echt een
statement. Ons bureau is bekend om zijn duurzame
en ecologische oplossingen. Voor dit project was een
toren de meest efficiënte keuze.”

De Bent-toren is een voorbeeld op het vlak van een
lage ecologische footprint. Het is een thermisch
‘passief’ gebouw. Guy Dedeyne: “De toren wordt
opgewarmd en gekoeld via de combinatie van een
warmtepomp en betonkernactivering. Helemaal
geen actieve klimatisatie dus zoals nog altijd het
geval is bij de meeste kantoorgebouwen. In de Bentkantoren is het altijd 21 °C. Het ventilatiesysteem type
D zorgt voor een optimale luchtkwaliteit waarbij het
architectenbureau extractie en pulsie decoratief wist
weg te werken boven de maatwerkkasten.”

WEG VAN HET LANDSCHAPSKANTOOR
In totaal bevat het nieuwe gebouw tien kantoren
voor de negen medewerkers. “Het enige waar ik me
zorgen over maakte, was hoe het nieuwe gebouw
invloed zou hebben op de communicatie tussen
de collega’s”, vertelt Jan Driegelinck. “We wilden
geen hiërarchie, waarbij de bazen boven zitten en
de rest volgens ranking eronder. We kwamen van
een kantooreiland waar iedereen dicht bij elkaar
zat en waar de contacten vlot verliepen. Vandaag
heeft iedereen zijn eigen kantoor en we zitten maar
met twee of drie collega’s op elke verdieping. Mijn
vrees bleek gelukkig ongegrond. De productiviteit en
tevredenheid van onze medewerkers is een stuk beter
dan voordien. Je leest in de media steeds vaker dat
landschapskantoren niet ideaal zijn. We kunnen dat
bevestigen.”
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GROEN VOOR INSPIRATIE

BIJZONDERE AKOESTIEK

Bent kon zich onmiddellijk vinden in de eerste lijnen
die de architect op papier zette. Het grondplan toont
een vierkant waaruit een hap is genomen. Zo kijk je
binnen tot in het gebouw. In de uitsnede werd van
boven tot onder een verticale tuin gemaakt waar elke
medewerker vanuit zijn werkpositie zicht op heeft.
Groen werkt inspirerend en brengt rust.

De binneninrichting is, op het groen van de verticale
tuin en de kunstwerken na, bijzonder sober. Het
beton, staal en glas creëren rust. Alle leidingen en
technische systemen zijn vakkundig opgeborgen
en ook voor alle typische kantoorattributen werd
een mooie oplossing bedacht. Sven: “We voorzagen
de muren telkens van ingebouwde kasten. De
deurpanelen zijn gemaakt van ruwbouwmateriaal
dat we opwaardeerden; de houtwolplaten werden
zwart gelakt. Esthetisch, brandwerend, isolerend,
akoestisch en niet duur. Bovendien verwijst het
materiaal naar de lokale industriebouw.” “Mijn vader,
die ook aannemer was, zou glimlachen. Hij gebruikte
die heel frequent als zelfdragende dakplaten bij zowel
de industrie- als stallenbouw en ook als oplossing van
thermische breuken bij traditionele ruwbouwwerken”
vult Guy aan.

“Ik zag zo’n verticale tuin voor het eerst op het Musée
du quai Branly, een etnografisch museum in Parijs
van de hand van Jean Nouvel”, herinnert Jan zich.
“Op de volledige voorgevel bloeit er een prachtige
verticale tuin. Het klopt dat die veel onderhoud vraagt,
maar hij biedt ook een belangrijke meerwaarde. De
tuin is rustgevend, absorbeert stof en brengt groen op
de werkvloer. Voor ons is het een echte binnentuin.”
Er groeien in totaal zo’n 7.000 planten die via een
automatisch systeem geïrrigeerd worden en waarvan
de zuurtegraad goed bijgehouden wordt.

EEN KUNSTWERK IN ELK KANTOOR
Ook kunst prikkelt de geest. Jan is al jarenlang een
verzamelaar en hij laat zijn medewerkers graag
meegenieten: “Ik hou vooral van het werk van
jonge kunstenaars, vaak Amerikanen. Ik wou mijn
liefde voor kunst niet beperken tot mijn kantoor
en de vergaderzaal. Elke medewerker heeft uit
de collectie een werk mogen kiezen voor in zijn
werkruimte. Kunst zorgt voor leven en inspiratie. Zo
wil ik mijn medewerkers stimuleren in hun job en hun
kunstbeleving.”
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TOT IN DE PUNTJES
Het gebouw werd tot in de puntjes afgewerkt. Zo
kreeg elke verdieping een bescheiden keuken waarin
een vleugje oranje verwerkt zit. Een verwijzing naar
het logo van Bent. Beneden in de vergaderzaal vind je
nog een fijn detail terug, namelijk de eerste stoelen
die Bent in zijn winkels gebruikte, de Miss Dorn
van Philippe Starck. Zelfs de noodverlichting en de
branddeuren zijn, hoe moeilijk dat ook lijkt, bijzonder
esthetisch en maken deel uit van de architectuur.

Bent Merkschoenen - Eugène Bekaertlaan 8 - 8790 Waregem
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Naast het imposante kantoorgebouw is ook
het nieuwe distributiecentrum van Bent, een
van de modernste van België, goed doordacht.
Het bouwwerk is ruim 30.000 vierkante meter
groot en bijna volledig geautomatiseerd.
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Het gebouw werd tot in de puntjes afgewerkt. Zo kreeg
elke verdieping een bescheiden keuken waarin een vleugje
oranje verwerkt zit. Een verwijzing naar het logo van Bent.
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De ingebouwde kasten kregen deurpanelen gemaakt van
zwart gelakte houtwolplaten. Esthetisch, brandwerend,
isolerend, akoestisch absorberend en niet duur. Het
materiaal verwijst meteen ook naar de industriebouw.
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VOORBEELDFUNCTIE
De Bent-toren is een realisatie van mensen die
sterk verbonden zijn met Waregem en de stad
naar een hoger niveau willen tillen. Guy Dedeyne:
“Deze opdracht was een kolf naar onze hand. Als
aannemer werkte mijn vader graag samen met
artistieke ontwerpers. Ik zet die traditie voort, want ik
geloof dat architectuur een belangrijke meerwaarde
betekent. Ook mijn medewerkers zijn van dat idee
doordrongen. We begrijpen waarom iets tot op de
millimeter juist moet ingepast worden en we willen
hun kunst mee verwezenlijken.”
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OVER

DEDEYNE CONSTRUCT
TOTAALAANNEMER
Service van a tot z. Dat biedt Dedeyne Construct. Het
aannemingsbedrijf zet droomwoningen of bedrijfsgebouwen neer in hun totaliteit, zowel voor de
particuliere markt als de bedrijfssector. Dankzij die
full service kan het bedrijf het gebouw van bij de eerste
steenlegging tot zijn oplevering minutieus opvolgen
en bijsturen waar nodig. Daarbij gaat de onderneming
geen enkele uitdaging uit de weg. Dedeyne Construct
kan voor de realisatie van zijn architecturale pareltjes
rekenen op de service en vakkennis van verschillende
uitvoerende partners, met wie het bedrijf vaak al jaren
samenwerkt.

VEERTIG JAAR SPECIALISATIE
Guido Dedeyne startte in 1973 zijn eigen bouwbedrijf.
Waar hij eerst voornamelijk huizen in woonwijken
bouwde, nam hij tien jaar later ook bedrijfsgebouwen
voor zijn rekening om zo uit te groeien tot de organisatie
die Dedeyne Construct vandaag is. In 2011 gaf Guido
de fakkel door aan zijn kinderen: Guy, Catherine en
Françoise. Guy Dedeyne neemt de dagelijkse leiding van
het aannemingsbedrijf op zich, terwijl zijn zussen actief
zijn in de projectontwikkeling met Dedeyne Projects.
Dat zorgt voor kruisbestuivingen en biedt een enorme
meerwaarde. Op die manier blijft het aannemershart in
de familie Dedeyne met veel passie kloppen.
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BENT MERKSCHOENEN
Eugène Bekaertlaan 8
8790 Waregem
056 60 98 36
www.bent.be
—
goedefroo + goedefroo architecten
Ooigemstraat 2a
8710 Wielsbeke
056 66 36 60
www.goedefroo-architecten.be
—
DEDEYNE CONSTRUCT
Henri Lebbestraat 111
8790 Waregem
056 60 35 33
www.dedeyneconstruct.be
—
Concept & lay-out
www.maister.be
—
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