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Projectontwikkelaar Habitar, een recent opgestart 
projectontwikkelaar, wil bestaande gebouwen niet 
zomaar aan hun lot overhalen. In architectenbureau 
BURO II & ARCHI+I vonden ze de geschikte partner 
om van de sociale woonblok een architecturale parel te 
maken. Vandaag staan nog enkele appartementen te 
koop, ideaal om zelf te bewonen, of als perfecte inves-
tering. Dit hoogste pand van centrum Roeselare met 
zijn vijf bouwlagen mag nu het pronkstuk van de stad 
genoemd worden. 
Het woonproject werd verbouwd naar een woongebouw 
met tien ruime appartementen (twee per verdieping), 
twee penthouses, negen garages en een kelder. 

Van donker naar fris
Het gebouw dateert uit 1965, niet echt een meevaller 
om een renovatie door te voeren. “Toch is zo’n renovatie 
absoluut het overwegen waard”, stellen Tom Vandorpe 
en Steven Vanwildemeersch, respectievelijk partner en 
ontwerparchitect binnen BURO II & ARCHI+I. “Bij nieuw-
bouw is er altijd een risico dat niet dezelfde bouwhoogte 
mag gehanteerd worden. Het pand lag er al even 
verlaten bij. Er waren dan ook maar weinig gegadigden 
om van dit pand een project te maken dat de harten van 
de stad verovert. Maar we mogen best trots zijn op dit 

fris uitziende gebouw, waarin elke bewoner vanuit twee 
zijden een prachtig uitzicht op de stad ervaart.”
De grote uitdaging was om de appartementen zo ruim 
mogelijk te laten beleven. De kleine wooneenheden per 
verdieping werden gemaximaliseerd. Op de tweede tot 
en met vijfde verdieping waren er telkens vier studio’s, 
die werden omgevormd tot 2 ruime appartementen. 
Op verdieping 6 en 7 waren er telkens drie studio’s die 
omgevormd zijn tot 2 penthouses.

De beperkte plafondhoogte van 2,37 meter aanzag het 
architectenbureau niet als belemmering. “Technieken 
in valse plafonds integreren, was absoluut niet aan de 
orde. De langgerekte leefruimtes, witte muren, heldere 
materialen en minimale opbouwhoogte van de verlich-
tingsarmaturen leiden tot een maximaal ruimtegevoel 
van de beperkte plafondhoogte.” 

Uniformiteit
Het zware, donkere gebouw is letterlijk helemaal openge-
trokken. Licht en ruimte primeren. 
Tom Vandorpe: “Een nieuwe witte gevelbepleistering friste 
het gedateerde gebouw op. Samen met de ge renoveerde 
gevel van het klein seminarie vormt het project een 
vernieuwde stedelijke wand voor de Botermarkt.”
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Transformatie van sociale woonblok tot architecturaal hoogstandje

De skyline van het centrum van de stad Roeselare ziet er vandaag lichtjes anders uit. De Boterbloem 
is een project waar de uitdaging werd aangegaan om toparchitectuur te laten samengaan met de 
renovatie van een appartementsgebouw tot een prachtig, hedendaags architecturaal concept. De trans-
formatie van dit pand was de grote uitdaging voor architectenbureau BURO II & ARCHI+I.
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“Alle schrijnwerk werd vervangen door hedendaagse 
slanke, witte ramen die in het vlak van de gevel staan. 
Door hun fijne detaillering onderstrepen ze de archi-
tecturale kwaliteit van het gerenoveerde gebouw”, 
vervolgt Steven Vanwildemeersch. “De plint van het 
gebouw werd uitgevoerd in houten latwerk. Zo ontstaat 
een uniforme gevel waarin garagepoorten één visueel 
geheel vormen. De inkompartijen in de sokkel zijn 
beglaasd. 
De massieve borstweringen in kiezelbeton werden met 
grote omzichtigheid verwijderd en vervangen door 
transparante volglazen balustrades waarvoor houten 
lamellenpanelen kunnen verschuiven om van de gevel 
een dynamisch geheel te maken.
De verschuifbare schermen zorgen voor extra zonne-
wering en voor privacy. Daar waar de bewoners vroeger 
zelfs geen balkonnetje hadden, kunnen de bewoners er 
genieten van het uitzicht en het groen in hun inpandige 
terras. 
De centrale stookplaats op de achtste verdieping werd 
gesupprimeerd en samengevoegd met de drie studio’s 
op de zevende verdieping. Daardoor werd een zeer ruim 
penthouse gecreëerd met inpandig terras op de 7de 
verdieping en een ruim dakterras op de 8ste verdieping, 
waar ook de ‘master bedroom’ is gesitueerd. De drie 
studio’s van de zesde en de zevende verdieping werden 
telkens samengevoegd tot één ‘penthouse’ met een 
ruim dakterras, het vroegere platte dak. 

Duurzaam karakter
Ondanks de staat van het gebouw was een door-
gedreven energetische renovatie mogelijk. 
De bestaande, niet-geïsoleerde spouwmuren werden 
volledig ingepakt met EPS-isolatie, 10 tot 25 cm dik, 
en afgewerkt met een siliconenharspleister zodat alle 
koudebruggen weggewerkt werden. In de binnenmuren 

werd een combinatie van akoestische en thermische 
isolatie voorzien.
Zonwerende en isolerende beglazing beperken de 
warmteverliezen en oververhitting en zorgen voor een 
aangenaam warmtecomfort . Het comfort en energetisch 
niveau werd nog verhoogd door het voorzien van een 
ventilatiesysteem D volgens de hoogste EPB-eisen.
“Hoe dan ook is deze renovatie duurzamer dan eender 
welke nieuwbouw. Duurzaamheid start namelijk bij een 
maximaal hergebruik en een minimum aan transport van 
afbraakwerken. We zijn dan ook voorstander van kwali-
teitsvolle, duurzame renovaties. Zeker in steden waar 
leegstand danig moet aangepakt worden”, besluiten 
Tom Vandorpe en Steven Vanwildemeersch.

| Bouwheer: Habitar, Westrozebeke

| Architectuur: BURO II & ARCHI+I, Roeselare

| Algemeen schrijnwerk/keukens: Wyseur Woodworks, Oostnieuwkerke

| Balustrades: Lammertyn, Ardooie

| Elektrische installatie: Ruben Hillewaere, Roeselare

| Gesloten ruwbouw: Hans Pype, Hooglede

| Gevelbepleistering: Cherchye Aspect, Menen

| Liftinstallaties: Coopman Liften, Waregem

| Metaalwerken: Habemo, As

| Sanitair/HVAC: Goddeeris, Roeselare

| Schuifpanelen: Renson, Waregem

| Veiligheidscoördinatie: Feys, Poperinge

TECHNISCHE FICHE
De Boterbloem Roeselare
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Triënnale verf &
decoratie 2017

vrijdag 31 maart vrijdag 31 maart 
zaterdag 1 aprilzaterdag 1 april

Fabriekspand RoeselareFabriekspand Roeselare

16de

vakbeurs 
voor

schilders-
woninginrichters

interieurontwerpers
architecten
leveranciers
vakonderwijs
afbouw

Een vaste 
waarde in de 

decoratiebranche

U ontmoet er 

enkel en alleen 
vaklui PORTFOLIO 

VAKBEURS

programma
•  ouverture met academische zitting
 vrijdag  31 maart  2017  > 09u15 -10u30

•  beursdagen
 vrijdag  31 maart 2017  > 10u30 - 18u00
 zaterdag  1 april 2017  > 10u30 - 18u00

locatie vakbeurs
•  Fabriekspand, Veldstraat 59, 8800 Roeselare

initiatiefnemers
•  Bouwunie schilders-decorateurs West-Vlaanderen en haar lokale afdelingen
 - Meester-Schilders en Woninginrichters Midden-West-Vlaanderen
 - Meester-Schilders en Woninginrichters Westhoek
 - Meester-Schilders en Woninginrichters arr. Kortrijk en omliggende

beursorganisatie
•  stuurgroep vakbeurs
 Yvan Martens
 Jan Coussement
 Frank Vanmoorleghem   
 Jurgen Poppe
 Marnik Lefevere
 Bernard Vandenheede
 Frédéric Debuyst
 Robbie Vandaele
 Kristof Vande steene
 Koen Dejonghe
•  dagelijksbestuur vakbeurs
 Vincent Decruyenaere 
 Fernand Dejonghe

Triënnale verf en decoratie 
St-Clarastraat 48, 8000 Brugge
tel 050/47 46 62
info@triennale.be
http://www.triennale.be
exposantendatabank
ik zoek een schilder-decorateur
registratie online

in samenwerking met:

Triënnale verf & decoratie 2017


