
BELFIUS NEW CONCEPT, GENT

 - herinrichting en ‘new concept’ van het volledige handelsgelijkvloers van de regionale 
zetel van Belfius Bank

 - kantoren, vergaderzalen en cockpits, onthaal met balie, presentatie- en receptieruimte, 
selfbankruimte en een aparte toonzaal benut door Aerey: ‘The Birdhouse’ (een 
incubator voor jonge starters)

 - opdracht in het verlengde van de renovatie van het exterieur
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BELFIUS NEW CONCEPT, GENT

zichtbare technieken

Nadat de regionale zetel van Belfius in een nieuw jasje werd gestoken, werd 
ook het volledige handelsgelijkvloers onderworpen aan een herinrichting en 
‘new concept’. De gelijkvloerse verdieping biedt nu ruimte aan een onthaal 
met balie, kantoren, vergader- en presentatieruimtes, een selfbank, een 
receptieruimte, en een incubator voor jonge starters.

Door het gelijkvloers op te splitsen in twee delen, ontstonden er een 
voorgevelzijde en een achtergevelzijde. Beide delen worden in het midden 
van elkaar gescheiden door een lift-/trapkoker voor de bovenliggende 
kantoren, en door een sanitair blok. Centraal achteraan bevindt zich een 
kitchenette met eetruimte. Het voorste gedeelte wordt benut door Aerey en 
is een incubator voor jonge starters, genaamd The Birdhouse. 

De algemene inkom met balie bevindt zich aan de voorgevel en wordt 
gebruikt voor alle kantoren van het gelijkvloers en van de verdiepingen: 
het CVBA-kantoor, de incubator, achtergelegen vergaderkantoren en de 
cockpits. Bezoekers melden zich hier aan of gaan via een zij-ingang naar 
de bankautomaten of bovenliggende kantoren. Geheel in de centrale 
inkomsas bevindt zich een receptieruimte die kan omgevormd worden tot 
presentatieruimte, en die mogelijkheid biedt tot projectie.

De vergaderzalen en de cockpits die zich achteraan het gebouw bevinden, 
zijn te gebruiken door alle gebruikers van dit gebouw, ook door eventuele 
externen. Er zijn drie types vergaderzalen: vier kleine cockpits voor max. 
twee personen (deze dienen ook als flexplek), drie cockpits voor telkens vier 
personen, en drie vergaderzalen voor ieder zes personen. Twee van deze 
ruimere zalen kunnen samengevoegd worden tot één grote vergaderzaal.

Voor de vloeren werden fineer grijze olm en gebroken wit laminaat gebruikt. 
Het schilderwerk is zwart en wit. Verder werden lichtgrijze AirMaster-tapijten 
en grijze keramiektegels gebruikt, en de plafonds bestaan uit akoestisch 
lattenwerk in gebroken wit. De technieken zijn zichtbaar in de ruimte, maar 
werden discreet zwart gespoten.

The Birdhouse


