
2 BOUWEN MET BAKSTEEN
①  ②  ③  ❹   vierenveertigste jaargang  2014

Het landelijke kader waarin 

dit project werd opgetrokken vormde een 

goede inspiratiebron voor de architecten. 

Het wisselende landschap met de kron-

kelende rivier de ‘Grote Nete’ en de rust 

stratieve kantoorruimte van een aluminium 

schrijnwerkerij (firma Westalu), is het 

verband met de rivier zodanig aanwezig 

dat er rechtstreeks naar verwezen wordt 

in de naam: ‘Office Nete’.

De belangrijkste bijzonderheid van 

het gebouw is dat het losstaat van 

de grond. Er werd hoofdzakelijk voor 

deze optie gekozen om het risico op 

overstroming te vermijden en om de 

aanwezigheid van het gebouw minder 

zwaar te maken in deze omgeving. Dit 

werd mogelijk gemaakt door het gebruik 
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die ervan uitstraalde, boden inspiratie 

voor een gebouw waarvan elke vorm van 

verplichting lijkt weggelaten te zijn om zo 

plaats te maken voor een grote architec-

turale vrijheid. In dit gebouw, de admini-
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van een stalen constructie. Aan de twee 

uiteinden lijkt de constructie op palen 

in de lucht te zweven en uit te steken 

boven de rivier. De palen die de verdie-

ping van het gebouw dragen, zijn onre-

gelmatig geplaatst, een beetje zoals een 

weerspiegeling van het onvolmaakte en 

het onregelmatige van de natuur. 

Tenslotte en dit om het uitzicht op het 

landschap zo ruim en weids mogelijk 

te maken, vertoont het project ook een 

‘knik’ die tevens bijdraagt tot het dyna-

mische karakter van de hele volumetrie. 

Een ander zeer centraal element bij 

het ontwerp van dit kantoorproject is 

de specifieke ligging tussen een woon-

wijk en een beschermde natuurzone. 

De architecten hebben er dan ook voor 

gekozen om aan dit kantoorgebouw 

dezelfde typologie als van een moderne 

woning te geven, zodat er een perfecte 

overgang naar de woonwijk gecreëerd 

wordt. De keuze voor baksteen als 

gevelmateriaal versterkt deze relatie 

nog.
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