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projectnaam: bureau optifisk 
locatie: herentals, belgië
opdrachtgever:  optifisk nV
Architectuur: RDVA 
interieur: RDVA ism.frans Van praet
Status: opgeleverd 2017
programma:  kantoren, parking & 
appartementen
bVo: 5.147 m2 

ontwerp kantoorgebouw met appartementen en bijhorende 
parking en interieurontwerp van kantoor optifiskbuReAu optifiSk

heRentAlS
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het gebouw situeert zich op de hoek van de Augustijnenlaan en de Sint-Jobstraat in het 
centrum van herentals. het totale bouwproject omvat 3 kantoren, een ondergrondse 
parking en 7 ruime appartementen. Door het gebruik van duurzame materialen met een 
warme uitstraling, geven we het gebouw een gevoel van geborgenheid. Daarnaast is 
licht een tweede belangrijke eigenschap in dit gebouw: via een vide schijnt er voldoende 
daglicht binnen naar niveau -1 en de daarboven gelegen appartementen hebben 
verdiepingshoge ramen gekregen. 

De begane grond huisvestigt 3 kantoren / winkelruimtes en wordt enkel begrensd door 
de buitengevel om zo een grotere flexibiliteit, toegankelijkheid en multifunctionaliteit te 
verzekeren. De twee niveaus erboven huisvestigen de appartementen waarbij de privacy 
wordt vezekerd door een duurzame houten gevel. elk appartement heeft een eigen 
dakterras waar je ten volle kan genieten van het zicht op het centrum of de tuin.
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De bepaling van de noodzakelijke afzonderlijke ruimten zoals de 
vergaderruimten, de refter, het grote bureel en het bureel van 
de zaakvoerder zijn vormgegeven door glazen wanden. Deze 
zorgen, naast de transparantie, met hun slanke stalen kaders ook 
voor een fijne ritmiek, wat de ruimtes de nodige duidelijkheid en 
leesbaarheid verleent. 

in de ruimte staan verschillende solitaire meubelstukken/ 
kunstwerken die kleur, karakter en tactiliteit geven aan de 
verschillende ruimten. Deze stukken zijn steeds speciaal 
ontworpen voor de bewuste ruimte waarin deze staan en gaan  
een sterke dialoog aan met deze ruimte. het meubilair maakt 
bewust onmiskenbaar onderdeel uit van de architectuur en 
vormt een karakteristiek element in de ruimtes. Zo staat in 
de inkomhal een kleurrijke ‘paravan’ die als ogenschijnlijk los 
meubelstuk tussen de inkomhal en de grote vergaderzaal staat 
en die de beide functies van elkaar scheidt zonder de ruimte te 
breken. in dit meubelstuk zijn de koffiecorner en het tv-scherm 
opgenomen. het grote bureel wordt vormgegeven door één 
groot centraal geplaatst bureau waaraan alle medewerkers 
werken en in het bureel van de zaakvoerder hangt een groot 
blad centraal in de ruimte aan het plafond.
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Dit centraal  eikenhouten volume wordt doorheen het ganse 
gebouw ervaren en vormt zodoende het centrale hart van het 
gehele kantoor waar rond omheen de ruimtes vloeien. in het 
centrale volume zijn de ‘gesloten’ functies zoals de services en 
de toiletten ondergebracht. bij binnenkomst in de inkomhal 
ziet men direct dit centrale volume en ervaart men de open 
ruimte die hier vrij omheen beweegt. hierdoor ervaart men de 
ruimtelijkheid en de organisatie van het gebouw.  

het organisatorisch idee achter het kantoorontwerp begint met 
het feit dat het kantoor zich uitstrekt over twee verdiepingen; 
het gelijkvloers en de kelder. De wens voor transparantie en 
eenheid in de organisatie wordt vertaald in de fysieke ruimte van 
het kantoor door de overgang tussen beide verdiepingen vorm 
te geven met een verticaal centraal volume dat de verbinding 
legt tussen beide verdiepingen. 
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een verzonken patio aan de achtergevel zorgt dat de ruimtes in de kelder worden voorzien van 
voldoende daglicht. Deze patio is vormgegeven met een grote waterpartij, travertijn tegels en 
gekleurde wandvlakken, zodanig dat deze rust geeft aan de kantoorruimtes. het water en de 
messing achterwand zorgen voor reflectie van het zonlicht tot diep in de binnenruimte. een 
verticaal beeld van houten blokken in hetzelfde materiaal als de gevelbekleding is zichtbaar van 
zowel de ruimtes in de kelder, op het gelijkvloers en vanaf het achtergelegen terrein en vormt 
zodoende een belangrijk visueel element voor het kantoor en de omgeving.
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niveau -1 en 0: kantoren
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niveau +1 en +2: Appartementen



10

Rik De Vooght Architecten
Ankerrui 22, 2000 Antwerpen
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