
UITBREIDING OC MEETJESLANDInplanting en inrichting

Locatie

•	 	De locatie van het perceel voor de uitbreiding  
  van het OC Meetjesland lag reeds vast: achter  
  het bestaande doorgangsgebouw in het 
  industriepark Krommewege te Maldegem. 
  Het betreft dus eigenlijk een verdichting in 
  een verkaveling met alleenstaande bedrijfs-
  gebouwen. In het achterliggende gebied wordt
  door de gemeente een recreatiegebied 
  aangelegd, wat als buffer dient tussen de 
  industrie- en woonzone.
•	 Het industriepark ligt tussen de expresweg 
 N44 Maldegem–Aalter en de oude steenweg
 N9 Brugge–Maldegem. Het haakt op deze 
 wegen in met een netwerk van in- en uitritten.
 De overige randen grenzen aan woonzones en
 aan het nieuw aan te leggen recreatiegebied.
•	 Het OC Meetjesland moet als aanvulling op de  
 groene corridor de kwaliteiten van zowel het 
 industrie- als het recreatiegebied versterken. 

Inrichting en flexibiliteit

•	 	Het vrijliggend perceel werd maximaal be-   
  bouwd. Het bouwontwerp houdt wel rekening
  met standaard structuurmaten.
•	 	De infrastructuur moet ‘plug & play’ zijn en aan
 startende bedrijven alle kansen en mogelijk-  
 heden bieden in hun ontwikkeling.
•	 De kantoorruimte van elke unit is uitbreidbaar  
 door het inbrengen van één extra verdiepings- 
 vloer. Omdat de kantoorruimte zich aan de
 andere zijde van de toegangspoort tot de 
 werkplaats bevindt kunnen de kantoren verder
 uitbreiden zonder de toegangsbreedte of    
 –hoogte via de poort te beperken.

ingrid.deherder@pomov.be
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Aandachtspunten

De locatiekeuze van een gebouw speelt een belangrijke 
rol in zaken zoals mobiliteit en integratie in de 
ruimtelijke omgeving. De plaatsing en oriëntatie van 
het gebouw op het perceel zelf en de al dan niet 
flexibele indeling van het gebouw hebben invloed op 
het latere energieverbruik en gebruikscomfort van het 
gebouw. 

Deze keuzes worden reeds in een vroeg stadium van 
het bouwproces gemaakt maar hebben een langdurig 
effect.


