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Ruime nieuwbouw voor snelle groeier

Mebo blikvanger 
langs E17

Het gebouw van de Persgroep is niet meer de enige blikvanger 
langs de e17 in lokeren. Vlakbij valt de nieuwe vestiging van 
mebo zowel overdag als, door de speelse verlichting van de toon-
zaal, ’s nachts erg op.

De keuze om op te vallen gebeurde erg bewust. Want langs 

de ‘officiële’ voorkant, de Brandstraat in Industriepark 

E17/3, valt het gebouw wel op door zijn omvang, maar 

blijft het uitzicht vrij anoniem. “Zichtbaarheid vanaf de auto-

snelweg is belangrijk in een industriezone,” verklaart architect 

Donald Desmet (Signum+). “De parking voor de kantoormede-

werkers en de bezoekers bevindt zich nabij de ingang van de 

toonzaal, langs de kant van de snelweg. Op die manier konden 

we ook personen- en goederenvervoer scherp scheiden.”

De toonzaal vormt het gelijkvloerse niveau van het kantoorge-

deelte. Het opvallendste onderdeel ervan is de zwevende metalen 

wenteltrap met treden in matglas. Ook de verlichting in geweven 

metaaldraad trekt de aandacht. De enorme witte kastenwand 

daarentegen oogt veeleer sober. “Eigenlijk is dit geen echte 

toonzaal, maar een demoruimte,” verklaart zaakvoerder Filip 

Melis. “Want om alle trappen, leuningen en andere constructies 

die we maken uit te stallen zouden we massaal veel ruimte nodig 

hebben. In de kasten tonen we op een sobere manier alle moge-

lijke materialen waarmee kan gewerkt worden.” De trap leidt 

naar een landschapskantoor op niveau +2. Dit kantoor kijkt uit 

op de autosnelweg en vooral op de het weidelandschap aan de 

overkant ervan. Tussen deze kantoorruimte en de ateliers zijn de 

individuele kantoren van de bedrijfsleiding en de vergaderzalen 

ingericht. Alles is nogal ruim bemeten. “Voorlopig zit iedereen 

inderdaad erg ruim,” vertellen Filip en zijn echtgenote Inge 

Bogaert, die samen het bedrijf oprichtten. “Maar we hebben een 

enorme groei meegemaakt en moeten voorbereid zijn op verdere 

expansie. Vergeet niet dat we nauwelijks veertien jaar geleden 

gestart zijn. Eerst hebben we enkele jaren een ruimte gehuurd 

in Sint-Niklaas, voor we een groter eigen gebouw aankochten in 

Lokeren. Al snel bleek ook dit te klein, zodat we vlakbij nog een 

pand huurden. Momenteel tellen we 42 medewerkers.”

Tekst: Koen Mortelmans

Foto’s: Fotostudio Bart Gosselin

De voorgevel bevindt zich 
niet langs de straatkant, maar 

langs de kant van de E17.
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De demozaal.

Zelfs wanneer de huidige ruimte de verdere groei niet kan bij-

houden, ligt een nieuwe verhuis niet in het verschiet. Want op 

het kantoorgedeelte kan probleemloos een extra verdieping 

aangebracht worden, terwijl de atelier- en magazijnruimte in 

de lengterichting nagenoeg verdubbeld kan worden. “De enige 

meeruitgave die daarvoor nu al nodig was betrof wat meer wege-

niswerken,” weet Donald Desmet.

FlexiBel
De kantoorruimte is flexibel ingedeeld. Alle tussenwanden zijn 

demonteerbaar. Essentieel blijven wel de brede binnenramen, met 

uitzicht op de werkvloer. Langs de kant van het landschapskan-

toor bestaan de wanden overwegend uit glas. Dat verbetert niet 

alleen de transparantie van het bedrijf, maar ook de lichtinval. 

Matte stroken zorgen voor de nodige privacy. Elders zorgt een 

reglitbeplating ervoor dat er wel licht tot diep in het gebouw valt, 

eveneens met behoud van privacy. De strakke en sobere vormge-

ving oogt luxueus. De vloer bestaat niet uit tegels, maar uit in de 

massa gekleurd gepolierd beton, op een geprofileerde staalplaat 

gegoten. Zaagsneden zorgen voor een tegelachtig uitzicht, maar 

hebben eigenlijk een praktische functie: ze voorkomen problemen 

door het ‘zetten’ van het beton. Dit beton is eveneens gebruikt in 

de toonzaal en in de randpartijen van de buitenvijver.

Het hele middengedeelte van de industriële vleugel wordt 

gebruikt door de afdeling ‘staal’ van Mebo Steel. “Mebo Construct 

heeft daarentegen veel minder ruimte nodig, want  dit is een 

bouwbedrijf is waarvan de arbeiders enkel op bouwplaatsen 

werken.” De afdeling ‘inox’ van Mebo Steel gebruikt een andere, 

van ‘staal’ afgesloten ruimte. “Staal en inox zijn twee totaal ver-

schillende materialen. We voorkomen dat gensters of stofdeeltjes 

uit de staalafdeling zich zelfs op microscopisch niveau zouden 

vastzetten op het inox. Want dit zou de eigenschappen daarvan 

aantasten.” De ateliers kregen onderaan een hoge, betonnen 

plint. Beton is veel minder kwetsbaar door logistieke voertuigen 

dan metalen panelen.

Mebo heeft de eigen vestiging grotendeels zelf gerealiseerd, van 

de staalbouw tot de ramen, trappen en leuningen. Meestal werkt 

het als onderaannemer voor de industrie, voor bouwbedrijven of 

rechtstreeks voor overheden, ziekenhuizen en particulieren. Het 

staat dan in voor alle mogelijke stalen en inox constructies, van 

trappen en balustrades tot roostervloeren, borstweringen, hand-

grepen, luifelconstructies en kooiladders, van standaardafmetin-

gen tot de meest ingewikkelde en fantasierijke vormen.           ➡

reFerenTies
“Een grote dosis  doorzettingsvermogen en niet bang zijn 

om op een uitdaging in te gaan,” dat is volgens Filip en Inge 

Melis-Bogaert het geheim achter de steile groei van Mebo. 

Ze hebben al meegewerkt aan een diversiteit van projec-

ten waaronder Nike Laakdal – eveneens een ontwerp van 

Signum+ – , Telenet (Mechelen), Barconet (Kortrijk), Airport 

Garden (Diegem), het Chu Brugmanziekenhuis (Brussel), 

de Financiëntoren (Brussel) en het nieuwe Politiegebouw 

(Brussel) behoren tot de referenties. Mebo werkte tevens 

mee aan het gebouw van de Persgroep (Lokeren) en aan de 

renovatie van het Gentse Museum voor Schone Kunsten.

Het opvallendste volume in de demozaal is de wenteltrap.
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“Design is ons product. We werken niet alleen nauw samen met 

architecten, maar ontwerpen ook zelf. Ons eigen gebouw moet 

die creativiteit uitstralen,” vindt Filip Melis. “Het open karakter 

van de ruimten weerspiegelt onze bewuste keuze voor ruimte en 

licht, om een aangename werksfeer te stimuleren. Het interieur 

wordt vooral door onze eigen smaak bepaald.”

energieZUinig
“Dit project is gebaseerd op een ambitieus programma, om met 

een vooropgesteld budget een  mooi en tevens milieuvriende-

lijk gebouw te verwezenlijken,” onderstreept Donald Desmet. 

“We werkten met straling- en koelplafonds die met 15% minder 

energie een beter komfort bieden dan traditionele systemen. We 

maakten eveneens bewust gebruik van luifels, die samen met 

de superisolerende beglazing de zomerzon buiten houden.Het 

regenwater wordt opgevangen en gebruikt om de toiletten door 

te spelen, de auto’s te wassen en de beitsproducten van het inox 

te spoelen. De verlichting wordt automatisch geactiveerd, aange-

stuurd door bewegingssensoren. Dat is een goedkope vorm van 

automatisatie, die veel kosten kan besparen.” De lichtkoepels 

van de ateliers zijn geschrankte volumes. Het noorderlicht valt 

binnen, op de zuidelijke hellingen worden ooit pv-zonnepanelen 

geplaatst.                                     •

teCHNiSCHe FiCHe

Opdrachtgever: Mebo Invest (Lokeren)

Architecten: Signum+ (Gent) en Architectenstudio (Sint-Niklaas)

Studiebureau: Signum+  (Gent) en Technum (Gent)

Veiligheidscoördinatie: Archiline (Brugge)

Hoofdaannemer: Mebo Construct (Lokeren)

Onderaannemers:

Dakwerken: ADW (Lochristi)

Klimaatplafonds: Interalu (Wilrijk)

Regenwaterafvoer, sanitair en ventilatie: Dasalo (Hansbeke-Nevele)

Verlichting: Zumtobel (Puurs)

Terreinoppervlakte: 14.000 m²

Start werken: januari 2007

Ingebruikname: december 2007
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PARTiCiPANTEN AAN HET WOORD
DASALO - RegeNwAteRAFVOeR, SANitAiR eN VeNtiLAtie

Dasalo (Hansbeke-Nevele) stond bij Mebo aanvankelijk alleen in voor de plaatsing van de 

regenwaterafvoer. Later kwamen daar de sanitaire, de ventilatie- en afzuiginstallatie bij. “Het 

grootste deel van de ons toevertrouwde werken hebben we zelf uitgevoerd, maar gezien de 

omvang van het project hebben we tevens de hulp van een onderaannemer ingeroepen,” 

vertelt zaakvoerder Chris Decaluwé. “Dasalo houdt zich onder meer bezig met sanitair, 

verwarmingsinstallaties, dakwerken, elektriciteit, vloer- en, tegelwerken, plafonds, wanden, 

afzuiging, ventilatie, … Onze specialiteit bestaat eigenlijk uit totaalprojecten. Bij Mebo 

vormde de omvang van het werk de grootste uitdaging. Kunnen meewerken aan zo’n prach-

tig gebouw werkt erg motiverend en stimulerend. Grotere werken komen regelmatig voor in 

ons orderboekje, de strijd tegen de klok zorgde voor gezonde stress. De afgewerkte projecten 

vormen onze reclame. Mebo kan dan ook een belangrijke referentie zijn.” Momenteel reno-

veert Dasalo een serviceflat in het complex Mayflower in St.-Denijs-Westrem. “We staan er 

in voor de totale renovatie, van afbraak tot afwerking.” Chris Decaluwé startte in 1989 met 

Dasalo. “Toen was het een eenmanszaak. In 1996 volgende de omvorming tot bvba. De firma 

groeide eigenlijk niet in aantal, maar wel door de opbouw van portfolio en de vraag naar dit 

soort diensten. Ik werk samen met mijn vrouw. We kunnen een brede waaier aan taken aan, 

wanneer nodig in samenwerking met onderaannemers.”

ADw – DAKweRKeN

ADW (Lochristi) is gespecialiseerd in het dichten van platte en licht hellende daken met 

hoogwaardige dakdichtingsbanen in kunststof (pvc, epdm, tpo). In de loop der jaren legde 

het zich steeds meer toe op de nieuwbouw en renovatie van industriële daken. “De snelle en 

degelijke afwerking tegen scherpe prijzen vormen onze sterkste punten en zorgden voor onze 

naambekendheid bij bedrijfsleiders, architecten en aannemers,” zegt gedelegeerd bestuurder 

Koen Matthys. Bij Mebo stond ADW in voor het plaatsen van het dampscherm, isolatie en 

kunststofdakdichting. “De bouwheer en architect hebben voor ons gekozen op basis van de 

vele referenties in de streek en vooral omdat ze een grote flexibiliteit verwachtten, gezien 

het project in verschillende fasen werd gebouwd.” ADW werd opgericht in 1992 en telt nu 

36 medewerkers. Enkele jaren geleden leidde de sterke groei tot de verhuis naar een gro-

tere, nieuwe site in Lochristi. Deze groei zet zich verder, dit jaar werd ADW opnieuw Trends 

Gazelle. “Onze zestiende plaats op de lijst van de snelste groeiers in Oost-Vlaanderen is een 

prestatie waarop we fier zijn, temeer omdat onze groei niet onbezonnen gebeurt en gekende 

nefaste groeipijnen uitbleven.”

De refter. De bedienden werken in een landschapskantoor.




