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ondersteunende functies verwijst dan weer naar de 
doelmarkt. De maximale lichtinval en het zicht op 
de omgeving zijn bewust doorgetrokken tot in de 
cleanrooms om een aangename werksfeer te creë-
ren. Dankzij deze transparantie krijgen bezoekers 
een glimp van de activiteiten zonder de cleanrooms 
effectief te moeten betreden.”

KOLFJE NAAR HAND  
VAN AANNEMER
Het project werd uitgevoerd door Vanhout.pro, doch-
ter van Groep Van Roey en actief in de bouw en inte-
rieurafwerking. Sinds de overname in 2003 kent deze 
firma een forse groei, wat resulteert in een omzet van 
meer dan 40 miljoen euro en 130 medewerkers. “Dit 
succes hangt samen met onze cultuur om continu 
naar meer en beter te streven, in combinatie met in-
novatieve processen die voor betere en snellere pro-
ductiesystemen en een optimalisatie van de uitvoe-
ring zorgen”, vertelt werfleider Sander Vermeiren. “Bij 
Amival hebben we met onze eigen mensen de funde-
ring en ruwbouw gerealiseerd. De rest gebeurde door 
ervaren onderaannemers – met uitzondering van het 

maatmeubilair, dat van de hand van onze afdeling 
interieur is. De grootste uitdaging bestond erin de be-
tonnen luifel voldoende stabiliteit te bezorgen. Ook 
tegemoetkomen aan de healthcare-eisen van Amival 
was geen evidentie, maar dankzij veelvuldig overleg 
en het toepassen van maatoplossingen hebben we 
een esthetisch en praktisch ingericht gebouw kunnen 
afleveren dat voldoet aan alle vereisten.”     ❚

Turnhout Maatwerkbedrijf baadt in het licht

Maatwerkbedrijf  
baadt in het licht
Op de voormalige site van het IOK-recyclagepark in Turnhout kreeg het maatwerkbedrijf Amival onlangs een gloednieuw 
onderkomen. Natuurlijk daglicht en beleving staan centraal in het concept, dat zich openbaart als een symbiose tussen het 
eerlijke, brute karakter van zichtbeton en de fijnzinnige detaillering van een cleanroom. Kortom: een speciaal gebouw waar 
het fijn en aangenaam werken is.

op de volumetrie”, vertelt ir.-architect Paul Mon-
den. Het gelijkvloers van 2.885 m² huisvest kan-
toren, een magazijn en cleanrooms. Een tweede 
bouwlaag van 2.240 m² herbergt de kleedruimtes, 

refter, enkele kantoren en verschillende verga-
derruimtes. Tot slot omvat het gebouw 

nog een technisch tussenverdiep 
van 1.440 m². 

Voor het ontwerp volgde Architects in Motion het 
credo ‘Forms Follows Function’. De functionele 
opdeling komt tot uiting in de verdeling 
van de verschillende massa’s. “Terwijl 
de hoofdvorm wordt bepaald door 
de maximale bouwlijnen, laten 
de invloeden van oriëntatie 
en omgeving sporen na 

VERWIJZING NAAR ZUIVERHEID
Het pand is opgetrokken in een betonnen draag-
structuur. De gevels van het kantoorgebouw zijn af-
gewerkt met industrieel zichtbeton, terwijl die van 
de cleanrooms en magazijnen witte sandwichpane-
len kregen. “Hiermee verwijzen we naar de zuiver-
heid van deze ruimtes”, vertelt de projectarchitect. 
“Het industriële karakter van de voorbouw met 
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Participanten aan het woord

INSIDE PROJECTS –  
BINNENAFWERKING
De binnenafwerking van Amival werd quasi volledig overgela-
ten aan Inside Projects uit Turnhout. Weinig verwonderlijk aan-
gezien dit bedrijf sinds zijn oprichting in 2004 is uitgegroeid 
tot een van de grote spelers in dit domein. “Met bijna honderd 
medewerkers realiseren we projecten in alle mogelijke types 
gebouwen”, vertelt projectleider Pascal Vandermeulen. “Hier-
bij staan  vakbekwaamheid, flexibiliteit en kwaliteit steevast 
centraal. We concentreren ons voornamelijk op afbouw en 
binnenschrijnwerk, maar ook voor meubels en binnendeuren 
zijn klanten bij ons aan het juiste adres. Bovendien zorgt onze 
dochterfirma Design Projects voor schilderwerken binnen én 
buiten.” Bij Amival realiseerde Inside Projects allerlei wanden 
en plafonds (akoestisch, mineraalvezel, raster en gipskarton). 
Daarnaast plaatste het de binnen-, brand- en schuifdeuren 
met de nodige voorzieningen, zoals een paniekslot, elektro-
magneten, een solonoïde slot … Tot slot stond het dochterbe-
drijf in voor het verven van de wanden en de plafonds en het 
brandwerend schilderen van stalen balken.

‘Het ontwerp volgt het credo ‘Forms Follows 
Function’: de functionele opdeling komt tot uiting in 

de verdeling van de verschillende massa’s’

Op het gelijkvloers is een ruimte opslagplaats ingericht. Het gebouw ademt zowel binnen als buiten een progressieve, aangename sfeer uit.

Het concept vormt een symbiose tussen het eerlijke, brute karakter van zichtbeton en de fijnzinnige detaillering van een cleanroom. 

De maximale lichtinval en het zicht op de omgeving 
zijn bewust doorgetrokken tot in de cleanrooms om 
een aangename werksfeer te creëren. 


