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DAM Architecten ontwerpt onder leiding van projectarchitect 
Laurent Vanhaverbeke een circulair en multifunctioneel 
kantoorgebouw voor maatwerkbedrijf vzw De Biehal te 
Lommel. 

De nieuwe uitvalbasis voor sociale onderneming vzw De Biehal moest aan 
enkele uitdagende eisen voldoen, het moest de sociale en duurzame waarden 
van de vzw weerspiegelen, het moest een eyecatcher en magneet  worden 
in Lommel en een voorbeeld worden voor de toekomstige ontwikkeling op de 
site Meysterbergen. 
Het werd een schoolvoorbeeld van sociaal ondernemerschap.
Het gebouw wordt ingepland op de hoek van de Kliniekstraat en de 
Stationsstraat te  en krijgt een zeshoekige vorm die de overgang maakt 
tussen het orthogonale achterliggende deel en het schuine stratenpatroon. 

Daarnaast zorgt deze compacte vorm ervoor dat er vanaf de Stationsstraat 
een open zicht, via het multifunctioneel plein is naar de achterliggende 
omgeving van de site Meysterbergen.

Het gebouw neemt daarnaast ook de vorm van een zeshoek aan om het 
open en transparante karakter van de Biehal te benadrukken én om de grote 
diversiteit in activiteiten te tonen. Iedere gevel van de zeshoek representeert 
een functie van De Biehal: Kringwinkel, grand café, burelen, magazijn, 
strijkatelier en wassalon. Centraal bevindt er zich een atrium met bovenlicht. 
Het atrium doet dienst alst onthaalruimte.

Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen. De eerste bouwlaag met de 
publieke functies in vervat is uitsluitend beglaasd, met uitzondering van de 
zuid-georiënteerde gevel van het magazijn. De 2de bouwlaag heeft eerder 
een semi-open karakter. Hier worden de gevelopeningen doorlopend over 
alle gevels geritmeerd volgens een vast tracé. De dakrand van het gebouw 
meandert in hoogte om het gebouw een spannende dynamiek te geven.

Naast de bouwtechnische duurzaamheid is sociale duurzaamheid heel 
belangrijk in dit project, in dit gebouw worden de functies voor mensen die 
minder kansen krijgen op de reguliere arbeidsmarkt gecombineerd met 
de klassieke kantoorfuncties. op deze manier moet er een interessante 
kruisbestuifing ontstaan op de werkvloer.

Houten gevelbekleding en meanderende dakrand

CIRCULAIR 
KANTOORGEBOUW 
DE BIEHAL

Architect: DAM Architecten (projectarchitect  
    Laurent Vanhaverbeke)
Locatie : Stationsstraat 206, 3920 Lommel
Budget : 2.700.000,00 euro excl btw (geraamd)
Bouwheer : VZW De Biehal
Bouwjaar : 2022 (opgeleverd)
Aannemer :  Beneens bouw en interieur

Zicht op magazijn en kringwinkel met architecturaal Geintegreerde brandtrap.
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Grand café : Zichtbare technieken, circulair opgebouwd, 
CLT-draagstructuur is tevens de afwerking

Visualisatie

Het gebouw wordt opgetrokken in een houten, FSC gecertificeerd constructie CLT (cross laminated timber- kruislaaghout) en wordt met 
omkeerbare verbindingen verbonden.
De constructie van De Biehal slaat 182 ton co2 op, dit compenseert anderhalve miljoen km aan uitlaatgassen van een wagen.
We dachten op voorhand na over het ruimtegebruik en hoe dit in de toekomst zou kunnen wijzigen zonder dat er essentiële wijzigingen aan het 
gebouw of de structuur nodig zouden zijn.
Daarom is er gekozen voor een Flexibele skeletstructuur met zo weinig mogelijk dragende wanden. Dit wil zeggen dat de kolommen en balken 
het gebouw dragen. 90% van de wanden die de ruimtes nu definiëren kunnen in de toekomst gedemonteerd en verplaatst worden als de noden 
van de gebruiker wijzigen. 

Daarnaast worden ook alle technieken circulair en in opbouw geplaatst. Dit is een bewuste, circulaire keuze. Door deze technieken in opbouw 
te plaatsen kunnen deze den alle tijde gemakkelijk vervangen en onderhouden worden. Doordat deze technieken niet ingestort zitten in beton, 
isolatie of chape, maar in opbouw geplaatst zijn aan de binnenkant van de structuur kunnen we gemakkelijk aanpassingen aanbrengen bij een 
wijziging in het ruimtegebruik en kunnen we deze zonder het gebouw te moeten beschadigen gemakkelijk demonteren.

Op de site wordt voldoende aandacht geschonken aan groenaanleg. 
Er worden heel wat bomen geplant en wilde bloemenweides 
voorzien om de biodiversiteit op de site te stimuleren en om het 
achterliggende groen van Meysterbergen door te trekken richting 
Stationsstraat. (nog uit te voeren)

Laurent Vanhaverbeke is de projectarchitect van dit project. Hij was 
betrokken vanaf de eerste ontwerptekening en nam  daarna het volledige 
architectuurproces zelf in handen.
Bij dit project werd er in bouwteam gewerkt, de aannemers en 
studiebureau’s werden nog voor de aanvraag tot omgevingsvergunning 
samen gebracht. Er was wekelijks overleg tussen architect en de 
andere partijen.  Dankzij het hecht samenwerken in vertrouwen met 
het bouwteam, hebben we aan de strakke budgetteringsvoorwaarden 
kunnen voldoen zonder te moeten inbinden op kwaliteit, dankzij de 
uitgebreide voorbereiding van het bouwtechnisch dossier hebben we de 
bouwtijd op de werf kunnen beperken tot 11 maanden tijd.
(Referentie bouwheer : Dhr Eric Bogers 0495 62 99 92)

foto’s tijdens de werffase

Burelen : Zichtbare technieken, circulair opgebouwd,  
Flexibele wanden en vloerbekleding uit Linoleum.

Atrium, onthaal.


