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B 01 is de eerste editie van het nieuwe
magazine van BINST ARCHITECTS. We
hebben de ambitie om u zesmaandelijks
te informeren over de evolutie van onze
activiteiten in het nieuwe kantoor op
‘t Zuid. In dit eerste nummer staat de
transformatie van oud naar nieuw centraal:
de verhuis, de nieuwe uitdagingen voor
het team, het verder exploreren van de
skills en het DNA van BINST ARCHITECTS.
Verder introduceren we onze nieuwe
faciliteiten — B 7, B brand en B scene — en
stellen we u thematisch een selectie van
ons breed portfolio voor onder de noemer
‘Spotlight’. Dit alles in onze aangescherpte,
strak vormgegeven huisstijl.
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BINST ARCHITECTS staat voor het beste uit 45 jaar ervaring en expertise, bijgestaan door een actuele en dynamische aanpak die zich focust op de sterke
evoluties van het bouwmedium en vernieuwende samenwerkingsmodellen. Als
‘architecten van morgen’ willen wij inzetten op vernieuwde werkmethodes, geoptimaliseerde huisvesting en een versterkte infrastructuur die meer dan eigentijds is.
Met een brede interesse, een multidisciplinair portfolio en een sterke mix wat
de schaal en het budget van onze opdrachten betreft, staan wij voor de performante, deskundige begeleiding en supervisie van al uw bouwintenties vanuit een
geïmplementeerde all-round aanpak met een eigen brede signatuur.
Het is als architect onze dagelijkse taak om urbane ideeën en architectuur
breed te sensibiliseren als de toekomstige handvaten bij uitstek richting de
huisvesting, het werken en cultureel vertoeven van de toekomst, kortom als
medium naar de moderne maatschappij. Meer en meer verweven de dingen om
ons heen zich en staat beleving centraal! BINST ARCHITECTS wenst die graad
van beleving vanaf het prille begin, en dus bij de projectdefinitie, mee vorm
te geven en uit te stralen in dialoog met onze opdrachtgevers, alle betrokken
bouwpartijen, de Stad en haar bewoners.
BINST ARCHITECTS streeft naar een architectuur die zich dagelijks veruitwendigt onder de noemer van ‘abstract expressionisme’, gekenmerkt door een
gezond evenwicht tussen intelligente ingetogenheid en een beheerste expressie! Kortom, een ‘positieve architectuur’, van slimme en marktconforme plannen,
over een actuele, beheerste stadsarchitectuur tot relevante iconische landmarks
met een grote eigenheid.
Architectuur en Ambitie schrijven wij met een hoofdletter vanwege onze
onophoudelijke streven en bekommernis om onze projecten ambitieus, professioneel en realistisch onderbouwd uit te dragen. Als multidisciplinair bureau vertegenwoordigen wij een breed spectrum dat ons dichter brengt bij de essentie en
werking van een topbureau met vele mogelijkheden en een artistieke présence.
Wij beschouwen onze constante focus op kwaliteitsarchitectuur en professionalisme om BINST ARCHITECTS als vernieuwde vaste waarde te versterken,
als een evidentie. Projecten dagelijks intern beoordelen, evalueren, vergelijken,
afwegen per categorie en elke gelegenheid tot reflectie binnen het team aangrijpen, achten wij essentieel in de uniforme projectaanpak waarbij onderlinge
dialoog, informatiedoorstroming en efficiëntie centraal staan.

B scene

Een nieuw
hoofdstuk

BINST ARCHITECTS

EEN NIEUW HOOFDSTUK

Goede stedenbouw
kiest voor hedendaagse
ensembles, beheerste
diversiteit en meerdere
architecturen in een
overtuigend geheel.

Interieur en architectuur
vormen samen één verhaal
en zijn bijgevolg onlosmakelijk verbonden
als één creatieve discipline.

8

BINST ARCHITECTS
ARCHITECTEN VAN (OVER)MORGEN
Architecten van morgen bevrijden zich, ze
reïncarneren en komen los van administratieve
ballast. Ze bepalen de regels van ruimtelijke
ordening, ze zijn visionaire wereldverbeteraars.
Ze zijn werelds, visionair, bepalen de werkbaarheid van de architectuur en hebben een duidelijke missie. Ze zijn de dirigenten van de maatschappij, worden gelauwerd door het politieke
bestel, zijn gezond, eigenzinnig. Ze verzoenen,
fusioneren, versterken, maken architectuur voor
overmorgen, zoeken naar een vernieuwd statuut,
een nieuw evenwicht, maken fantastische dingen. Ze eren ethiek, tonen wederzijds respect
en bouwen aan een visionair manifest.
Het afgelopen decennium zijn ons beroep en
onze ethiek drastisch veranderd. Dagelijks kijken
we aan tegen nieuwe wensen en noden. We zijn
alsmaar op zoek naar manieren om te verbeteren
en onze doelstellingen uit te dragen. De rol van
de architect als coördinator, designer en facilitator verandert. Hij wordt elke dag opnieuw uitgedaagd tot een meer flexibele, marktconforme en
diplomatische houding als werkbare dialoog.
De architecten van morgen worden gedwongen continu te overschouwen en visionair te
schakelen. Als de centrale mediator moeten zij
architectuur als medium vormgeven, met een
grootste gedrevenheid en met maatschappelijke relevantie voortdurend in het achterhoofd.
Zij zijn de dirigenten van de toekomst die de
burger, de bouwheer en de overheid tot nieuwe
inzichten brengen.
In het verenigen en definiëren van gemeenschappelijke visies groeit het medium architectuur en wint het aan maatschappelijk belang
en interesse. Architectuur is hét bindmiddel
geworden in de goede ruimtelijke ordening van
de toekomst waar samenwerking meer dan ooit
centraal staat. We hebben elkaar als partners
nodig in het gezamenlijk versterken van onze
maatschappij als economisch en stedenbouwkundig win-win model. Architectuur verenigt. Zij zet
een samenleving ertoe aan kwalitatieve publieksruimtes te delen, samen tijd door te brengen en
ons wonen en werken continu te verbeteren.
POSITIEVE ARCHITECTUUR
De begrippen ‘(goede) architectuur’ en ‘positief’ zijn intuïtief synoniemen. Goede architectuur en een aangename ruimtelijkheid werken
ondersteunend, gemoedelijk en dankbaar.
Een behaaglijke atmosfeer heeft uitstraling,
geeft betekenis, is therapeutisch. Een positieve benadering van architectuur is bovendien
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noodzakelijk om de toekomstige werkbaarheid
en verdienstelijkheid van het beroep van architect te garanderen. Architect zijn is prachtig,
deugdzaam, kansrijk. Het werk wordt gekruid
door enthousiasme, ambitie, vechtlust en honger naar een beter resultaat.
Architectuur vergt moed, discipline, organisatie en talent. Een team dat consequent
positief in het werkveld staat, heeft een buitengewoon sterk vermogen om schitterende dingen
te verwezenlijken, om boeiende ontwerpen een
kans te geven. Die kansen hebben we nodig om
het verschil te maken, om samen met confraters
bij eenieder het bewustzijn te versterken dat
architectuur een positief verhaal is.
MACRO
Architecten moeten over het lef beschikken om groots te denken en te handelen, het
probleem en de oplossing met helikopterzicht
benaderen. Macromanagement, macroarchitectuur, macromethodiek en macrovisie: het zijn
allemaal middelen om urbanisme en architectuur
vanuit een bredere benadering te overschouwen. Uitzoomen werkt verhelderend, verschaft
inzicht, brengt zuurstof, relativeert.
Denk, handel en prospecteer op macroniveau en bevrijd jezelf van de dagelijkse onzekerheden in de wachtkamer van nieuwe projecten.
Door middel van een analytische en rationele
werkwijze en door onze oplossingen naar een
grotere schaal en in andere contexten te transponeren, vinden we betere oplossingen. Zo kan
ieder ogenschijnlijk nadeel bij nader inzien een
voordeel in zich dragen. Het is net onze uitdaging om hierover door te denken. Wees macro,
denk macro en communiceer macro. De wereld
is te groot om klein te denken.
TOTAALVISIE
Een architectuur met visie behoort allesomvattend te zijn. Ze bekommert zich om de
details, wetende dat deze het geheel bepalen.
Daarom houden onze plannen niet op aan de
raaklijn van muren, vloeren en daken. Nee, ze
vloeien over in een interieur op maat, waarin
meubels hun functionaliteit overstijgen. De
volledige interieurinrichting ontvouwt zich tot
een labo van installaties en sculpturen, nimmer
onderdanig maar een volwaardige katalysator
richting een hernieuwde binnenhuisdynamiek.
De designaanpak is een perfecte machine
om nieuwe behoeften, materialen en mogelijkheden als creatieve kruisbestuiving of try-outs over
alle categorieën heen maximaal af te tasten.

BINST ARCHITECTS
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In cijfers

Antwerpen

Wondelgem

Deurne

Gent

Lanaken

Hoboken
Berchem
Nazareth
Elversele

Temse

Kontich

Zonhoven

Duffel
Bornem

20.000 m²

Boom
NT

IE

EL

Herent
Willebroek

DE

Putte

Locaties — lopende projecten
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862.521 m² totale bruto vloeroppervlaktes — lopende projecten
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SPOTLIGHT

Vocabulaire

SPOTLIGHT
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Architectuurobjecten — Luikstraat

Onze projecten als
distillaat in kleine
abstracte objecten
vertalen, maakt ons
werk op verschillende
schalen en terreinen
voelbaar, versterkt het
abstract expressionisme
in wat we doen en verscherpt onze vocabulaire.
Het symboliseert ons
mission statement:
connecting creativity
in a bigger approach.
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BIM
@BINST ARCHITECTS

BINST ARCHITECTS
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Exploded view BIM-model — Luikstraat

BINST ARCHITECTS durft vooruit kijken en verder te denken dan vandaag, wat
maakt dat we niet aan BIM voorbij kunnen. Wij geloven zeer sterk dat een meer
geïntegreerde samenwerking tussen alle bouwpartners de enige weg is naar een
beloftevolle en meer professionele toekomst.
Omwille van hogere eisen op het gebied van comfort, milieu, veiligheid
en onderhoud worden gebouwuitrustingen alsmaar complexer. Om het hoofd
te kunnen bieden aan deze evolutie wordt de traditionele, tweedimensionale
manier van werken — met papieren plannen die aangevuld worden met informatie uit het bestek — resoluut vervangen. Vandaag gebruiken we bouwmodellen
waarbij de driedimensionale weergave van het gebouw rechtstreeks gelinkt
wordt aan de informatie uit het bestek.
BIM is een werkmethodiek die gebaseerd is op samenwerking en het delen
van gegevens. Het systeem slaat alle relevante informatie over een bouwwerk
op, een hele levenscyclus lang. Deze database wordt ondersteund door een
verzameling van onderling gerelateerde, objectgebaseerde 3D gebouwmodellen.
Zo’n BIM-proces ligt aan de basis van de volledige levensloop van een bouwwerk
doorheen de transitie van ontwerpmodel naar gereviseerd as-built model.
BIM is een breed begrip dat vaak anders wordt geïnterpreteerd naargelang
de stakeholder. Zo zal voor een aannemer BIM synoniem staan voor clash-detectie of assemblage. Voor een studiebureau gaat het om modelleren en het
uitvoeren van analyses met die modellen. Voor een vastgoedeigenaar verwijst
BIM naar het beheren van een vastgoed en de overdracht van informatie. Samen
met de klant moet dan ook telkens bekeken worden welke toepassingen van BIM
een meerwaarde hebben voor zijn project.
Internationaal onderzoek bevestigt dat het gebruik van BIM een positieve
invloed heeft op de totale investering van een project. De drie belangrijkste
meerwaardepunten die uit het onderzoek naar voren komen, hebben een directe
impact op de investeringsmeerwaarde voor de opdrachtgever. Het gaat met
name om faalkosten die beperkt blijven, globale kosten die accurater voorspeld
worden en de doorlooptijd die korter wordt. Daarnaast garandeert het BIMproces een optimalisatie van de klassieke projectaanpak, wat zich weerspiegelt
in betere samenwerking en communicatie, zowel intern als extern, alsook meer
inzicht geeft in de visualisatie van het ontwerp.
BINST ARCHITECTS zette de voorbije jaren al volop in op permanente interne
en externe opleiding. We blijven investeren in de meest performante hardware
en software, net als in het sensibiliseren van onze bouwpartners.
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BINST ARCHITECTS

Een onverwoestbare
onderbouw

BINST ARCHITECTS

We beroepen ons op een divers, hecht en dynamisch team van jonge gedrevenheid, vermengd met gerijpte wijsheid. Deze bundeling van verrijkende visies,
interesses en talenten is net sterk door haar verscheidenheid, met teamleden
die gebeten zijn van hun vak en samen het verschil willen maken.
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Goede architectuur
maak je met een
team en partners
die door en door
gepassioneerd en
bezield zijn van
architectuur.
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LUIKSTRAAT N°7

LUIKSTRAAT
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Baksteengewelven — Luikstraat

Luikstraat 7, een adres met geschiedenis. Gebouwd als opslagplaats voor rubber uit Congo, achtereenvolgens parkeergarage,
restaurant, discotheek, opnieuw restaurant, en vanaf heden de
nieuwe stek voor B brand, B 7 en BINST ARCHITECTS.
Op deze prachtige locatie tussen de Scheldekaaien en de
Gedempte Zuiderdokken, omringd door het MuHKA, FoMu en
Museum voor Schone Kunsten, openen wij vandaag als architecten
van morgen onze nieuwe faciliteiten. Een prikkelende combinatie van
state-of-the-art faciliteiten in de voormalige 19e-eeuwse havenbuurt,
massieve baksteenarchitectuur tegenover messcherp berekend
staal, een resoluut hedendaags concept in een historisch kader. Een
ontwerpmatig experiment waarin elke ontwerpmatige mogelijkheid
ten volle is onderzocht en uitgebuit. Een architecturaal visitekaartje.
Enkele strategisch gekozen ingrepen transformeren de originele
pakhuistypologie naar een resoluut hedendaagse kantoorsetting.
Een slank stalen New-York style balkon verleent de authentieke
baksteengevel een subtiele hedendaagse toets, een beeld dat
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LUIKSTRAAT N°7

LUIKSTRAAT N°7

Transformatie — Luikstraat

versterkt wordt door het zwarte voegwerk. Diepe dagkanten
verwijzen naar de oorspronkelijke gevelopeningen en kadreren
de zichten naar binnen en buiten. Binnenin nieuwe stalen kruiskolommen, bovenop een royale lichtstraat die het daglicht volop
laat binnenstromen, onderin een benauwde kelderruimte die werd
omgetoverd tot multifunctionele event space.
Binnenin een stapeling van vier verschillende sferen, die toch
een duidelijke architecturale eenheid uitstralen. Onder het dak
een haast sacrale ruimte, tot acht meter hoog, met de koepel
boven de originele Polenceau-spanten als voornaamste eyecatcher.
Daaronder een echte pakhuisverdieping tussen gietijzeren balken
en kolommen, zwart geschilderd en gecombineerd met eiken blokparket in kops hout. Op het gelijkvloers baksteengewelven in combinatie met bijna onzichtbare raampartijen. Ondergronds tenslotte
een grote open space, volledig gerealiseerd onder het bestaande
gebouw en in een expressief materialenpalet: wit-zwarte terrrazzo,
messing en spiegelinox. De nodige technieken voor dit alles werden onzichtbaar geïntegreerd.
Enkele op maat ontworpen specials maken het geheel af: de ter
plaatse gelaste en gelakte stalen trapsculptuur, de ranke balustrades, de ambachtelijk geproduceerde houten vergadertafel, de
messing keukenwand, en zeker ons eigen horecaterras is zwart
gebeitst hout, net voor de deur.
Authenticiteit en innovatie versmelten tot een sterk geheel
als resultaat van een bijzonder intense verbouwing. BINST
ARCHITECTS in de Luikstraat 7: een nieuwe naam op een nieuw
adres met een hernieuwde ambitie.
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Isometrie — Luikstraat
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LUIKSTRAAT N°7
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Faciliteiten
Gebouw als motor
Machine van domotica
Branding
VR presentaties
BIM approach
Skype For Business
Venue
Netwerking
Billboards / Projections
Congresfaciliteiten
Flexibiliteit naar anders
werken
Clean Desk, Clear Minds
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LUIKSTRAAT N°7

Gebouw waar reflectie,
netwerking, en vooruitgang centraal staan,
ondersteund door
actuele topfaciliteiten
als één ambitieus
artistiek adres van
dialoog en samenwerking.

VR — Luikstraat

LUIKSTRAAT N°7

Gelijkvloers met kruiskolommen — Luikstraat

Trap naar het gelijkvloers — Luikstraat

LUIKSTRAAT N°7
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Meetingfaciliteiten — Luikstraat
LUIKSTRAAT N°7
LUIKSTRAAT N°7
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Werkeilanden — Luikstraat

Sculpturale trap — Luikstraat

Working places — Luikstraat

LUIKSTRAAT N°7
LUIKSTRAAT N°7
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Toekomstig park — Gedempte Zuiderdokken, Antwerpen
LUIKSTRAAT N°7
LUIKSTRAAT N°7
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IN BEELD

WOODS
LEUVEN

37

WOODS — LEUVEN

IN BEELD
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IN BEELD
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WOODS — LEUVEN

IN BEELD
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SPOTLIGHT

VERTICALE VERDICHTING

SPOTLIGHT
SPOTLIGHT

_____________Verticale verdichting
_____________Markante headquarters
_____________Stedelijke
verwevenheid
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Doktoren, Antwerpen — Immpact

SPOTLIGHT
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VERTICALE VERDICHTING
SPOTLIGHT
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SPOTLIGHT

VERTICALE VERDICHTING

Verticale
verdichting

SPOTLIGHT

“THERE’S ONLY ONE WAY LEFT TO GO AND THAT’S UP!”
Sinds de aankondiging van de betonstop, het exponentieel toenemende
fileleed en de groeiende klimaatproblematiek moeten we het bouwdiscours
anders gaan voeren om duurzame antwoorden te kunnen definiëren. De ‘urban
sprawl’ en de typische Vlaamse lintbebouwing zijn verworden tot kwalijke
excessen, we moeten nu durven nadenken over de ‘vertical sprawl’ en verticale
verdichting. De kwistige inname van open ruimte gevolgd door een onlosmakelijke nood aan wegen- en nutsinfrastructuur — tot zelfs in het kleinste gehucht
— botst meer dan ooit op tegenstand.
We moeten dan ook dit momentum aangrijpen om met stedenbouwkundige
conventies te durven breken en ons te focussen op een mentaliteitswijziging
waar het land in het algemeen en de stad in het bijzonder beter van worden.
Veel stedelijke locaties hebben immers de stedenbouwkundige potentie om een
groei in de hoogte te realiseren.
De stad van morgen zal zich uit noodzaak verdichten in de derde dimensie,
en zal zich vertalen in hoogbouw als een nieuwe entiteit bovenop het bestaande
stadsweefsel. Hoogbouw onttrekt zich aan het drukke lawaaierige stadsgewoel, richt haar focus op de horizon en versterkt met haar groene terrassen de
relatie met de natuur — een waardig stedelijk alternatief voor het verstikkende
verkavelings-Vlaanderen.
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Doktoren, Antwerpen — Immpact

FRAMING THE VIEWS
De combinatie van licht, lucht en uitzicht vormde een belangrijke basis voor
het ontwerp. Hoe de zichten ‘geframed’ kunnen worden en hoe de architectuur
binnen haar omgeving gepositioneerd wordt, draagt namelijk bij tot de juiste
uitstraling van de toren.
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SPOTLIGHT

VERTICALE VERDICHTING

SPOTLIGHT

xx — xx, 20xx

Doktoren, Antwepren — Immpact

Een toren als architecturale sculptuur, een
verstild gebouwd verhaal,
slank als een naald, die
dankzij haar opvallend
bredere bovenbouw zijn
plaats opeist als een herkenbaar icoon en wimpel
aan het water.
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Overzicht maquettes actuele hoogbouwconcepten
SPOTLIGHT
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VERTICALE VERDICHTING
SPOTLIGHT
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xx — xx, 20xx Vuurtorendok-Zuid, Oostende — Versluys Groep
Torenconcepten
SPOTLIGHT
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VERTICALE VERDICHTING
SPOTLIGHT
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Finaal
torenontwerp
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Vuurtorendok-Zuid, Oostende — Versluys Groep
SPOTLIGHT

54

VERTICALE VERDICHTING
SPOTLIGHT
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Wedstrijdontwerp Loodswezen, Antwerpen — THV Aanneming Loodswezen
SPOTLIGHT
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VERTICALE VERDICHTING
SPOTLIGHT
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SPOTLIGHT

VERTICALE VERDICHTING

SPOTLIGHT

Toren Strijp-S, Eindhoven NL — Spoorzone BV

Verhoudingen zijn
cruciaal. Een gebouw
dat er staat als een
mini-Manhattan en zich
van log volume moeiteloos herschaapt in
een boeiend stadsdeel:
1+1+1 is meer dan 3.
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SPOTLIGHT

VERTICALE VERDICHTING

SPOTLIGHT
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Torenconcept
xx — xx, 20xxZorro, Mechelen — Revive

Torens vormen bakens in
ruimte én tijd.
Ze manifesteren een
nieuwe plek en markeren
een nieuw begin.
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VERTICALE VERDICHTING

SPOTLIGHT

Concepten duotoren, Oosteroever Oostende — Versluys Groep

SPOTLIGHT
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Architectuur wordt
telkens weer met
dezelfde bekende ingrediënten opgebouwd.
Blijven verwonderen doe
je door bekende thema’s
puristisch te benaderen
met een verfrissende
approach.
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Stedelijke
verwevenheid

SPOTLIGHT

xx — xx, 20xx
Appartementsgebouw
Jordaenskaai, Antwerpen — Vlaamse Poort & Bermaso

SPOTLIGHT

Stedelijke architecturale uitdagingen maken van de stad een abstracte compositie, die haar sculpturaliteit gebruikt om krachtige toetsen aan te brengen op het
stadscanvas. Frisse architectuur die zich consequent inschrijft in het stadsweefsel creëert op haar beurt een dynamiek: de bedrijvigheid en de diversiteit van het
leven in de grootstad tekenen zich af tegen de statigheid van de gebouwde stad.
Omdat bij het ontwikkelen van attractieve smart living concepten telkens de
vraag van Weiterbauen of Freibauen weerklinkt, mikken wij altijd op beheerste
vernieuwing en werkbare verscheidenheid in onze eigen vormentaal. Daarin streven we voortdurend naar kwaliteitsvolle soberheid.

Het is onze taak om
continu aandachtig en
visionair te zijn in de
evolutie van woon- en
bouwmethodieken, in
het aftasten van het
onderzoek en de dromen
die onze creatieve
frisheid versterken.
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Residentie Eiland, Antwerpen — Vlaamse Poort & Pluczenik Group
SPOTLIGHT
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STEDELIJKE VERWEVENHEID
SPOTLIGHT
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Residentie Aequor, Antwerpen — Vlaamse Poort & Bermaso
SPOTLIGHT
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STEDELIJKE VERWEVENHEID
SPOTLIGHT
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SPOTLIGHT

STEDELIJKE VERWEVENHEID

SPOTLIGHT

Residentie Aequor, Antwerpen — Vlaamse Poort & Bermaso

Architectuur kan werken
vanuit een sterke
bescheidenheid of noodzakelijke expressie.
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Afbraakwerken voor Residentie Aequor, Antwerpen — Vlaamse Poort & Bermaso
SPOTLIGHT
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STEDELIJKE
VERTICALE VERDICHTING
VERWEVENHEID
SPOTLIGHT
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SPOTLIGHT

STEDELIJKE VERWEVENHEID

SPOTLIGHT

Park Oost, Antwerpen — Immpact

Diversiteit in architectuur en variatie in
woontypologieën staan
altijd voorop in het
actueel ver-belgischen
van grootschalige
woningbouwprojecten.
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Residentie
Duin & Park, Knokke — Vlaamse Poort & Bermaso
xx — xx, 20xx
SPOTLIGHT
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STEDELIJKE VERWEVENHEID
SPOTLIGHT
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Groen Zuid, Hoboken — Cores Development
SPOTLIGHT
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STEDELIJKE VERWEVENHEID
SPOTLIGHT
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Wedstrijdontwerp Eandissite, Mechelen — Vanhout & Besix Red

SPOTLIGHT

STEDELIJKE VERWEVENHEID

SPOTLIGHT

Onze architectuur staat
voor een doorgedreven
abstractie en structurele
dynamiek die onze
projecten via nieuwe
archetypes promoot.
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Groen Zuid, Hoboken — Cores Development
SPOTLIGHT
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STEDELIJKE VERWEVENHEID
SPOTLIGHT
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STEDELIJKE VERWEVENHEID
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Nieuw Brugge kavel 3B, Brugge — Group GL
SPOTLIGHT
SPOTLIGHT
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xx — xx,
Nieuw
Brugge
20xx kavel 3B, Brugge — Group GL
SPOTLIGHT
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STEDELIJKE VERWEVENHEID
SPOTLIGHT
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Appartementsgebouw
Rijnkaai i.s.m.Architectenassociatie Angst & D’Hoore, Antwerpen
xx — xx, 20xx
— Brabo
SPOTLIGHT
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STEDELIJKE VERWEVENHEID
SPOTLIGHT
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STEDELIJKE VERWEVENHEID

SPOTLIGHT

One Baelskaai, Oosteroever Oostende
— Versluys Groep

SPOTLIGHT
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Architectuur creëren
is als een symfonie
schrijven waarbij je vertrouwd geraakt met de
sound zodat die zich kan
verheffen tot een hit.
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SPOTLIGHT

Markante
headquarters

SPOTLIGHT

Cordeel HQ, Temse — Cordeel

Headquarters zijn het markante gezicht van een bedrijf en vragen een architectuur die het imago en de missie van de onderneming extern uitdraagt en
versterkt. Een verzoek om een hoofdkwartier vorm te geven, beschouwen wij als
een eer die ons motiveert om op zoek te gaan naar extra toegevoegde waarde,
bezielde eigenheid en architecturale identiteit.
Headquarters dragen de filosofie van een bedrijf uit en worden flagship en
uithangbord tegelijkertijd. Het hoofdkwartier als baken van corporate branding;
de combinatie van kloppend hart en inventief brein maakt het tot veel méér
dan een kantoorgebouw alleen. Het acroniem HQ staat immers niet enkel voor
HeadQuarter, maar zeker ook voor High Quality.
Architectuur als positieve hefboom voor duurzame bedrijfsidentiteit: het
hoofdkwartier is de symbolische smeltkroes van een sculpturaal statement, een
gematerialiseerde mijlpaal en een trots uithangbord. Headquarters gelden als
nieuwe magneten van identiteit en economische ambitie.
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MARKANTE HEADQUARTERS

SPOTLIGHT
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Cordeel HQ, Temse — Cordeel

SPOTLIGHT
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xx —
De
Persgroep
xx, 20xxHQ, Antwerpen — De Persgroep
SPOTLIGHT
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MARKANTE HEADQUARTERS
SPOTLIGHT
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MARKANTE HEADQUARTERS
MARKANTE HEADQUARTERS

SPOTLIGHT

xx — xx, 20xx

xx —
xx, 20xxHQ, Antwerpen — De Persgroep
De
Persgroep

SPOTLIGHT
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Actueel webcambeeld van De Persgroep HQ, Antwerpen — De Persgroep
SPOTLIGHT
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MARKANTE HEADQUARTERS
SPOTLIGHT
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MARKANTE HEADQUARTERS

SPOTLIGHT

Renson Outdoor HQ, Kruishoutem — Renson

SPOTLIGHT
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De snelwegen van morgen zijn de backbones van nieuwe
stedenbouw, statements, landmarks en linemarks. Architectuur
als een 380 meter lang pavilioen en billboard van Renson
Outdoor Experience.
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Dronebeeld van Belgisch HQ Loyens & Loeff, Etterbeek — AG Real Estate
SPOTLIGHT
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MARKANTE HEADQUARTERS
SPOTLIGHT
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Uitbreiding Denys HQ, Wondelgem — Denys
SPOTLIGHT
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MARKANTE HEADQUARTERS
SPOTLIGHT
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MARKANTE HEADQUARTERS

SPOTLIGHT
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DCA
Beerse — DCA
xx —HQ,
xx, 20xx

SPOTLIGHT
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MARKANTE HEADQUARTERS

SPOTLIGHT

DCA
Beerse — DCA
xx —HQ,
xx, 20xx

Architectuur is in kantoorbouw de positieve
hefboom die het economisch apparaat van
een bedrijf exponentieel
versterkt.
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SPOTLIGHT

MARKANTE HEADQUARTERS

SPOTLIGHT

Ligging Galileigebouw, Brussel — Belfius

Herinrichting Galileigebouw voor Riziv,
FAGG & FOD VVVL, Brussel — Belfius

SPOTLIGHT

30.000m² opwaardering
naar het concept van
het nieuwe werken
met bijhorende
congresfaciliteiten.
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IN BEELD

PARKSCHOOL
xx — xx, 20xx

MORTSEL
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IN BEELD
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PARKSCHOOL — MORTSEL

IN BEELD
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IN BEELD
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PARKSCHOOL — MORTSEL
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IN BEELD
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B BRAND
B BRAND

FIVE table

B brand is een in Antwerpen nieuw gevestigde designstudio onder
de noemer van BINST ARCHITECTS dat zich meer in detail richt op;
branding, expo concepten, productontwikkeling, het ontwerp van
eigen meubelwerk in samenwerking met internationale fabrikanten
onder andere Lensvelt, Bulo, Modular en exquise interieuropdrachten op particuliere schaal.
Geleidt door de strategische denkwijze van een compact, sterk
team van interieurarchitecten en designers onder andere Wim
Heyninck, Ben Depuydt en Sebastien Delagrange en door ons visionair denken levert B brand prachtige oplossingen gebaseerd op
resultaten die inspireren.
Een verfijnd hoogwaardig eindproduct versterkt door krachtige
lijnen en een doordachte vormgeving die de ziel van ambacht en
eerlijke materialen weerspiegelt.
Met trots lanceren wij bij onze introductie in dit nummer alvast
het ontwerp van 3 nieuwe tafels genaamd “CROSS”, “FIVE” en
“MAGNET”.

121

B BRAND

CROSS

B BRAND

CROSS is de symbolische naam voor een uitzonderlijk stevige tafel van 5m
lengte uit één stuk hout in eik en gedragen door 3 zwarte stalen kruiskolommen
als een ‘triple plus’ installatie die zeer breed toepasbaar is. Van een vergadertafel tot een private desk tot een sculptuur in de ruimte. Met CROSS introduceren
we een atypische tafelobject op niveau van topambacht in samenwerking met
Casimir en Tamco metaalwerken.

CROSS table

Cross detail — CROSS table

“CROSSover your ambitions”, “CROSSover your dimensions”, CROSSover
your choices”.
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B BRAND

(HIGH)FIVE

FIVE is een nieuw, atypisch tafelconcept met vijf poten in samenwerking met
Lensvelt, een bouwdoos die zich in verschillende opstellingen laat gelden. Het
oneven aantal poten dwingt een oneven aantal stoelen af, of het nu om tafelgasten gaat of de tafel dienst doet als bureau voor één. Als variant is er ook de
HIGH FIVE die op tooghoogte is voorzien.

MAGNET

MAGNET is een nieuwe schraagtafel, getekend vanuit een voorliefde voor minimaal design. Het doorzichtige plexiglazen tafelblad zweeft als een blad papier
boven twee L-vormige stalen steunen in mat zwart lakwerk. Hun geschrankte opstelling maakt het ontwerp tegelijk stabiel, slank en scherp. Door de eenvoudige
magneetverbinding van de L-strips zijn het blad en het onderstel snel ge(de)monteerd en opbergbaar.
Be a MAGNET at our table.

FIVE table

Table detail — MAGNET table

Be our guest at table FIVE.

B BRAND
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B SCENE

B SCENE
B SCENE

Zilverwand — Cockerillkaai

Naast onze nieuwe vestiging in de Luikstraat 7 openen we nog een
totaal nieuwe locatie, met haar eigen unieke verhaal en bestaansreden. Een plek voor ongefilterde en ongeremde exposities. Een
ruimte die volledig op zich staat en waar hedendaagse kunst tot
leven komt.
Dit concept van Luc Binst en curator Luk Lambrecht richt zijn
pijlen jaarlijks op vier thematisch verbonden formats: lente, zomer,
herfst en winter. Bekijk het als een iconisch billboard waar internationale kunst en architectuur met elkaar vervlechten. Projecten
worden objecten, wat dan weer perfect correleert met onze missie:
het kanaliseren van de juiste connecties, creativiteit en ambities.
Cross-industriële wisselwerkingen in de schijnwerpers zetten en
de achterliggende wisselwerking manifesteren is het doel. Deze
ruimte wordt een ode aan het abstract expressionisme dat ons
werk kenmerkt, wat op zijn beurt dan weer onze manier van aanpakken in het designspectrum versterkt.

<B Scene/Be seen>
bij een bezoek aan
de Cockerillkaai 34.
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B SCENE

B SCENE

Günther Förg
— Bouquet
25.10.18—13.01.19

L.L.

Untitled, 2008

Günther Förg (1952-2013) liet een immens sprankelend oeuvre na, waarin alle
media van schilder- en tekenkunst tot fotografie en traditionele beeldhouwkunst
in dialoog werden gebracht met foto’s van zijn vriendenkring en van architectuur
gaande van Giuseppe Terragni via Bauhaus tot het Casa Malaparte van Libera op
Capri. Met spiegels en wondermooie muurschilderingen wist Günther Förg zich
met bravoure en vrijheid te verhouden tot de erfenis van het modernisme.
Förg wist de perfecte balans te vinden tussen kleur en drager of het nu
om een litho, een tekening of een schilderij betrof; hij wist altijd een unieke
esthetische eenheid te bereiken die een verschil maakte met zijn tijdgenoten.
Kunstenaar Blinky Palermo was voor Günther Förg een groot voorbeeld die volgens hem “een persoonlijke bijdrage leverde aan de lange geschiedenis van de
wandschildering en -tekening”.
In het najaar 2008 ontwierp en realiseerde Luc Binst 3 types parallel naast
elkaar gebouwde muren voor de expo-hal van Cultuurcentrum Strombeek
waarop Günther Förg reageerde via het gevoelsmatig aanduiden van 4 kleuren,
die alle binnenwanden op een egale manier inkleurden.
Het werd een les in symbiose tussen vrijstaande architectuur en kleur. De
keuze en de kracht van de kleur op de hertaalden de architectuur in een bijzondere ruimte.
Met de opening van B-scene was een tentoonstelling met Günther Förg
evident. “Bouquet” wordt een compacte, zelfs mini-terugkijkende tentoonstelling waarin de meeste aspecten uit dit magistrale oeuvre aan bod komen.
Significante schilderijen op doek en papier, een monumentale foto uit de reeks
“Bauhaus” (Tel Aviv), een ruimtelijke ‘speling’ tussen een portretfoto en een
spiegel, een studie voor muurschilderingen en een kleinsculptuur ontsluiten een
glimp van het meesterschap van Günther Förg.

NEXT ON
VIEW

Luc Deleu
— Spring 2019
Patrick Van den Eynde
— Summer 2019
Michel Verjux
— Fall 2019
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B7

B7

B7

THE OFFICE OF TOMORROW
De verhuis van Binst Architects naar het nieuwe kantoor op het
Antwerpse Zuid is veel meer dan enkel een verpotting naar betere,
vaste grond. Deze nieuwe locatie staat symbool voor een aanpak
die over de hele lijn breder wordt: verder uitgediept en onlosmakelijk verankerd in de architectuur.
Verwacht een Bruisende werkomgeving met veel ruimte voor
ontwikkeling en training. Bouw er connecties op en plan projecten met verschillende teams en mensen. Samen creëren we een
identiteit waarop u uw Branding kunt baseren; een Broedplaats
voor ideeën en creativiteit. Beschouw B 7 als een Billboard voor
Belgische bouwpartners. Met samenwerkingen als startpunt, en
met het oog op sponsors die meestappen in uw verhaal.
Zo richten we een waar BDNA op, dat werkt als een vennootschap voor internationale verbintenissen. Be present wanneer de
Luikstraat 7 in 2000 Antwerpen vanaf januari 2019 tot leven komt.

Messingwand — B 7

B
B
B
B
B
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OUW
UILDINGS
USINESS
ACKBONE
RANDING
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B
B
B
B
B

RAINSTORM
ILLBOARD
DNA
OOKS
RANDSTOF

B7

B7

Building conections and creativity.
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Trap naar B 7

Samen met onze bouwpartners,
fabrikanten en ontwikkelaars
stellen we onze faciliteiten graag
ter beschikking als denkhuis op het
Zuid, en dat onder de noemer B 7.

BINST ARCHITECTS
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BINST ARCHITECTS
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