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AKZO NOBEL

PROGRAMMA
- herbestemming van de bestaande gebouwen
- oprichting van een nieuwe productieafdeling
- nieuw kantoorgebouw.

VOORGAANDE FASEN
Nihil

BOUWHEER 
Akzo Nobel Paints Belgium nv 

CONTACTPERSOON 
Dhr. Reygaerts André32 3 2 254 22 11

ONTWERPTEAM 
SVR-ARCHITECTS nv / TKB (stabiliteit, technieken) 

UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie) 
1989- 1992

LIGGING 
Gustave Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde

OPPERVLAKTE 
6.700 m² 

BUDGET 
€  5.200.000,- 

KANTOREN / LABO’S (FASE 1)

Wat zie je ?

FOTOGRAFIE Freddy Haegeman
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AKZO NOBEL

staande inkom en eindigt achteraan in de gebogen uitbouw 
van het auditorium. Subtiele accenten in het metselwerk in-
troduceren meer reliëf in het gevelvlak dat, geschilderd in 
tonen van lichtgrijs en wit, volop bespeeld wordt door het 
zonlicht. Om aan te sluiten bij de bestaande gebouwen werd 
ook het nieuwe kantoorgebouw ontworpen in sober materi-
aal: baksteen, die hoe kan het ook anders voor AKZO, werd 
geschilderd.

Voor de architecten betekende het AKZO –project méér dan 
ontwerpen. Zij adviseerden een restylen en herbestemming 
van de bestaande gebouwen, samen met de oprichting van 
een nieuwe productieafdeling en een nieuw kantoorgebouw.

Blikvanger van het AKZO-project is ongetwijfeld het nieuwe 
kantoorgebouw dat vijf functies vervult.

Het biedt werkruimte aan meer dan honderd werknemers, 
herbergt een bedrijfsrestaurant voor 750 personen, beschikt 
over een CRIC (Car Refinishes Information Center), twee 
educatieve centra waar klanten opgeleid worden in het ge-
bruik van AKZO-producten.

Maar het gebouw vervult vooral een communicatiefunctie: 
het onderstreept het Corporate Image van AKZO Coatings 
België.

De basisstructuur van het nieuwe gebouw refereert aan een 
L-vorm: een langwerpig, recht gedeelte wordt vooraan af-
gerond door de cylindervormige uitbouw waarin het bedrijfs-
restaurant is gehuisvest. Diezelfde glooiende gevellijn zet 
zich vooraan door in de vorm van een monumentale, vrij-

Wat zie je ?


