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 - kantoor- en industriegebouw voor fabrikant en verkoper van open haarden

 - programma: loods voor productie en opslag, showroom en kantoren 

 - private opdracht
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INDUSTRIEBOUW MET KANTOOR, EVERGEM

De nieuwe gebouwen voor NV Julan bestaan uit twee delen: een 
industriële loods voor productie en opslag van open haarden en 
een representatieve voorbouw met burelen en showroom. 

De voorbouw richt zich naar de noordzijde van het terrein, 
waarlangs bezoekers de showroom benaderen. De aansluitende 
bezoekers- en personeelsparking maakt deel uit van een als 
‘voortuin’ ontworpen groenzone in de driehoekige restruimte aan 
het kruispunt van Finland- en Noorwegenstraat. 
De zuidzijde van het terrein is een logistieke ruimte met een 
overdekte laad- en loszone en een zone voor buitenopslag. 
De westelijke bouwvrije zone langs de Noorwegenstraat 
wordt ingericht als parkeerstrook voor arbeiders, terwijl de 
oostelijke randzone deels als groenstrook, deels als inrit voor 
bedrijfsvoertuigen dienst doet. 

De voorbouw - met showroom op het gelijkvloers en kantoren 
op de verdieping - is visueel losgetrokken van het loodsgedeelte. 
De loods fungeert als een neutrale betonnen doos die zich 
bescheiden op de achtergrond houdt. De schakel tussen 
beide delen is een ingesnoerd tussenvolume met een 
secundaire ingang, een open trap naar de verdieping en een 
verbindingspasserelle naar de loods. 

De strakke vormgeving van het representatieve gebouw en de 
karakteristieke uitsparingen refereren naar de stijlvolle open 
haarden die hier geproduceerd worden. Ook de kleur en de 
verticale geleding van gevelplaten en lamellen vormen een 
knipoog naar het materiaal dat hier verwerkt wordt.

De loods is opgevat als een aaneenschakeling van 3 parallelle 
werkplaatsen met achteraan een groot magazijn voor afgewerkte 
producten, gekoppeld aan de zone voor buitenopslag en de 
laad- en loskade. De noordzijde van de loods, aanpalend aan de 
voorbouw, is opgevat als een ondersteunende dienstzone over 
2 bouwlagen, overeenstemmend met de verdiepingen van de 
voorbouw.



overzichtsbeelden exterieur en interieur


