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KOFFIE ROMBOUTS N.V.

PROGRAMMA
- Realiseren van nieuwe kantoren

VOORGAANDE FASEN
- Nihil

BOUWHEER 
Koffie Rombouts N.V. 

CONTACTPERSOON 
Dhr. R. Roelant / +32 3 870 45 45

ONTWERPTEAM 
SVR-ARCHITECTS nv 

UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie) 
1997 - 1998 

LIGGING 
Antwerpsesteenweg 136
B-2630 Aartselaar

OPPERVLAKTE 
4.800 m² labo’s / 5.300 m² kantoren 

BUDGET 
€  4.500.000,- of confidentieel

KANTOREN

Wat zie je ?

FOTOGRAFIE Freddy Haegeman
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KOFFIE ROMBOUTS N.V.

lende houtsoorten, terwijl het beschermende puntdak uit-
gevoerd werd in koper.
In deze nieuwe, aangename “residentie” werken vandaag 
meer dan 220 mensen samen aan een opmerkelijk product 
en aan de toekomst van hun bedrijf.

In de omgeving van Antwerpen ontwierp het bureau nieuwe 
kantoren voor koffiebrander Rombouts, die er zijn activiteiten 
centraliseert.

Het bedrijf bestaat meer dan honderd jaar en is wereldleider 
in individuele koffiefilters.
Werkcomfort, kwaliteit en doeltreffendheid waren prioritaire 
aandachtspunten voor de bouwheer die zo bezeten is door 
zijn product dat het gebouw “de gezelligheid van een kop 
koffie zou uitstralen”.
Daarom opteerden de architecten voor een uitgesproken 
residentiële architectuur.
Bij een eerste aanblik lijkt het gebouw dan ook meer op een 
ruime, modern ogende villa met appartementen, dan op een 
kantoorgebouw.

Binnenin zijn de werkruimten georganiseerd rondom een 
weids en helder atrium.
Deze vide wordt alleen doorbroken door brede trappen en 
loopbruggen die medewerkers toelaten vlot te circuleren en 
te communiceren met elkaar.
Om het residentiële karakter te onderstrepen werden aange-
paste materialen gebruikt : blauwsteen en marmer, verschil-
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