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Industriële drukkerij Verstraete te Maldegem 

De drukkerij Verstraete bezit 

een dominante positie in de markt van het 

drukken van etiketten op verpakkingen in 

polypropyleen. Ter gelegenheid van de uit

breiding van haar productie-activiteiten, 

wenste de onderneming zich uit te rusten 

met nieuwe installaties die de hoogstaan

de technologie, de nauwgezetheid en de 

ernst weerspiegelen die haar kenmerken. 

In zekere zin moest dit complex, bestaan

de uit de productie-eenheid en de bedrijfs

administratie, een etalage vormen voor de 

klanten en de leveranciers. 

Dit project was werkelijk een uitdaging 

voor het architectuurbureau dat zich de 

taak toebedeeld zag om binnen één ge

heel verschillende bestemmingen te 

huisvesten, zoals de productie-eenheid, 

de bedrijfsadministratie, de pré-press, 

diverse technische lokalen, opslagma

gazijn, de onthaalruimten voor het pu

bliek - onthaal loket, cafetaria en kleed

kamers, vergaderzalen, tentoonstel-
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lingsruimte van de producten - en de Hierdoor komt het dat de zones be-

conciërgewoning. stemd voor de ontvangst van personen, 

Hierbij voegde zich de problematiek de vergaderzalén en de kantoren van de' 

van het optimaliseren van de 'proces administraties verzameld zijn in een-

flow' en de beschouwingen rond diver- zelfde glazen volume. De materiaalkeu-

se technische aspecten die specifiek ze vertaalt de openheid van de onder-

zijn voor een drukkerij, zoals het be- neming naar de buitenwereld. De pro-

houd van een constante temperatuur ductie-eenheid, de technische 

en relatieve vochtigheid. Als gevolg installaties en de pré-press worden ge-

werd het 'studiebureau speciale tech- huisvest in het volume in rode bak-

nieken' in een vroeg stadium van het steen. Het concept is erop voorzien een 

ontwerp ingeschakeld met de bedoeling toekomstige uitbreiding van het bedrijf 

om samen met de architect de techni

sche installaties optimaal te integreren 

in het gebouw. 

mogelijk te maken zonder de noodzaak 

tot zware verbouwingen. 

In tegenstelling tot teveel industriële 

Het spel van de volumes, de zuivere ar- constructies zonder ziel, stralen de in-

chitecturale lijnen, de meerwaarde door stallaties van de firma Verstraete een 

de kwaliteit en eenvoud van de mate- bepaald 'aura' uit, dat alleen maar een 

rialen spelen hun rol in de schepping troef kan zijn, zowel naar de leveran-

van een vindingrijke architectuur die in ciers en klanten toe als voor de schep-

overeenstemming is met het imago dat ping van een motiverende werkomge-

het bedrijf wil verspreiden. ving met een menselijke dimensie. 

De leesbaarheid van het gebouw was Wat dit laatste punt betreft, is het be-

een essentieel element in het concept. langrijk te onderlijnen dat de architec-




