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OPENBARE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN

PROGRAMMA
- ontwerp en realisatie van nieuw hoofdkantoor

VOORGAANDE FASEN
Nihil

BOUWHEER 
Projectontwikkeling De Leewe II 

CONTACTPERSOON 
Dhr. Peter Garré (Bopro) / +32 15 74 74 74

ONTWERPTEAM 
SVR-ARCHITECTS nv 

UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie) 
December 2002 - Jauari 2004 

LIGGING 
Motstraat 20 (Park Ragheno)
B-2800 Mechelen

OPPERVLAKTE 
6.500 m² kantoren / 2.400 m² parking 

BUDGET
confidentieel

KANTOORGEBOUW / PARKING

FOTOGRAFIE Yvan Glavie 
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OPENBARE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN

Om een optimale bezonning van de kantoren te realiseren 
werd dit volume oost-west georiënteerd en dwars ingeplant 
op het centrale blok.  Hierdoor genieten de werkruimtes van 
zon gedurende de gehele dag.

Het gehele interieur geniet van een zeer hoge afwerkings-
graad die in sommige ruimtes de sfeer van een privé-woning 
oproept

In Mechelen, op de as Brussel-Antwerpen, ontwierp SVR-
ARCHITECTS een nieuw hoofdkantoor voor de openbare 
vervoermaatschappij De Lijn.  

Het belangrijkste aandachtspunt  was het verhogen van de 
slagkracht van het bedrijf door het verenigen van de 5 di-
recties – tot dan verspreid over verschillende sites – in een 
nieuw, performant gebouw, bestaande uit vier verdiepingen 
met kantoren, een parkeergarage en een corporate niveau 
met boardroom en bedrijfsrestaurant.

Op het eerste zicht lijkt het gebouw strak en lineair ontworpen 
met een groot centraal blok en een korter uitlopend balkvo-
lume, als een vinger die vertrekt uit een hand.  Een rijk spel 
van gebogen en rechte lijnen, ingehouden en uitstekende 
volumes geven een specifieke identiteit aan dit project dat 
ook door onverwachte materiaal-combinaties een unieke 
DNA krijgt.

Zijn warmte en speelsheid binnenin dankt het gebouw aan de 
kleuren- en materiaalkeuze.
Discrete tinten van wit met bruingrijs wisselen elkaar af in 
lichte en donkere vlakken.

Wat zie je ?


