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CONIX RDBM Architects ontwierp in co-creatie met Kreon het nieuwe 
hoofdkwartier van Kreon in Opglabbeek. Voor het concept en de 
uitwerking sloeg CONIX RDBM Architects de handen in elkaar met 
Kreon-art director Kristof Pycke. Het resultaat is een verbluffende 
kruisbestuiving tussen verlichting en architectuur. Zo werd de filosofie 
van Kreon van de afgelopen 15 jaar in het gebouw geïntegreerd en in 
alle details van het gebouw weergegeven. Creativiteit en technische 
vastberadenheid zijn essentiële elementen in de cultuur van Kreon. 
Deze aspecten worden in het ontwerp van het nieuwe gebouw 
weerspiegeld. 

Opdrachtgever Kreon nv

Locatie Opglabbeek

Betreft Kantoorgebouw

Nieuwbouw Architectuur + Interieur

Oplevering 2017

BVO 4.800 m2

Bouwkosten 7.000.000 EURO (excl. BTW)

Stabiliteit DS Engineering

Technieken Studiebureau Boydens

KREON
Een kruisbestuiving tussen 
verlichting en architectuur
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De omgeving

Het kantoor van Kreon was gelegen aan de straatzijde, aan 
de Industrieweg-Noord. De bestaande magazijnen van Kreon 
situeerden zich op het terrein erachter. Vanuit de behoefte aan een 
representatief kantoorgebouw en meer magazijnruimte heeft Kreon 
besloten om een nieuw kantoor en logistieke ruimte te bouwen.

Het nieuwe gebouw biedt onderkomen aan verschillende 
functies: een landschapskantoor, showroom en logistiek. Doordat 
verschillende functies in één gebouw zijn opgenomen, wordt de 
bebouwde oppervlakte veel compacter en ontstaat er directe 
verbinding tussen ontwerp en afgewerkt product.

Het gebouw wordt met de lange zijde tegen de bestaande 
magazijnen aangebouwd, waardoor er een directe (droge) 
verbinding wordt gerealiseerd tussen bestaand en nieuw magazijn. 
De showroom bevindt zich eveneens op het gelijkvloers, aan de 
straatzijde. Tussen de kantoren op de verdieping en de bestaande 
magazijnen, werd op het dak van het nieuwe logistieke gedeelte, 
een grote daktuin gerealiseerd.

Naast het praktisch aspect laat de inplanting van de nieuwbouw 
ruimte voor groenaanleg. Weliswaar in een industriegebied, wenste 
Kreon een representatief gebouw te bouwen, ingeplant in een 
groene omgeving, waardoor een aangename werkplek ontstaat. 
Aan de voorzijde van het gebouw werd vanwege een natuurlijke 
afwatering van het oppervlaktewater en het aantrekken van lokale 
flora en fauna een vijver met een natuurlijke overloop in de vorm 
van een wadi aangelegd. Er werden bijkomend grassen en bomen 
geplant voor een prachtig groen zicht vanuit de showroom op het 
gelijkvloers.

terreinsnede
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ZIJGEVEL RECHTS
Het gebouw

De inkom bevindt zich aan de korte zijde van het gebouw, vlakbij 
en zichtbaar vanaf de straat.  Er is voorzien in parkeerplaatsen 
voor zowel bezoekers als personeel. De parkeerplaatsen van de 
werknemers worden aan het oog onttrokken door een wand die 
de ingang accentueert en tegelijkertijd de afbakening van het 
privéterrein van Kreon definieert. Hierachter bevindt zich eveneens 
de laad- en loszone voor de vrachtwagens.

In het nieuwe gebouw van 4 800 m² is meer ruimte beschikbaar, 
waardoor alle interne operaties onder één dak konden worden 
samengebracht. Hierdoor zullen de interactie en de communicatie 
tussen de verschillende afdelingen en de klanten nog vlotter 
dan in het verleden kunnen verlopen.  Vanuit de vide, centraal 
in het gebouw, zijn de kantoren vanuit de toonzaal zichtbaar 
en bereikbaar via een brede trap. In zowel het exterieur als het 
interieur nodigen openheid, licht en zichten de bezoeker uit Kreon 
verder te ontdekken en realiseert het nieuwe gebouw mogelijkheid 
om het volledige aanbod van Kreon en Belux in functioneel en 
architecturaal perfecte omstandigheden te demonstreren.

zijgevel rechts
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Kreon produceert architecturale interieurverlichting, metalen 
plafondsystemen en akoestische installaties. Hun producten zijn te 
vinden in residentiële interieurs, horeca- en handelszaken, toonzalen 
en kantoorruimtes en nu ook in hun eigen nieuwe hoofdkwartier. 
Daar staat alles in het teken van licht – in alle betekenissen van het 
woord:

- lichte ecologische voetafdruk, dankzij zonnepanelen, 
geothermische verwarming en ruimte voor groen;
- optimale lichtinval doorheen het hele gebouw;
- evenwichtige belichting door de Kreon-producten;
- vederlicht gevoel dankzij het open, transparante 
landschapskantoor met aandacht voor ergonomie, werkplezier en 
sociale interactie.
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Het hele gebouw ademt de Kreon-bedrijfsfilosofie: eenvoud en 
zuiverheid. Het ontwerp mikt op een klassieke uitstraling door 
sobere, tijdloze architectuur. Daarbij stroomt het overvloedige licht 
ongehinderd door de open structuur.

Als verlichtingsfabrikant haalt het bedrijf zijn inspiratie uit de 
architectuur en het design van de jaren twintig en dertig. De invloed 
van de Bauhaus-architectuur blijkt bijvoorbeeld uit de symmetrie, 
de zich herhalende elementen en de strakke geometrische vormen 
van de Kreon-producten. Rechte hoeken en lijnen: dat zijn de 
basisvormen van de modernistische architectuur. Kreon past ze 
toe op zijn verlichtingsproducten én op het architecturale concept 
van zijn nieuwe hoofdkwartier. Die krijgen een universeel en tijdloos 
karakter dankzij hun sobere vormgeving. En in het gebouw gaan ze 
evenwaardig met elkaar in dialoog.

In het nieuwe gebouw worden de verlichtingstoestellen nergens als 
vreemde elementen ervaren. Logisch, want ze zijn ontworpen vanuit 
een architecturale invalshoek, niet op basis van hun lichtradius. Ze 
gaan daarom naadloos op in het totaalconcept. En dat geldt ook 
voor andere Kreon-producten zoals koelplafonds en signalisatie.

Lichtheid van het gebouw
Niet alleen de Kreon-producten maar ook het zonlicht draagt bij tot 
het geslaagde huwelijk tussen licht en vorm. Door de glazen façade 
stroomt het licht vrij naar binnen, zodat het interieur erin baadt.

Lichte last voor het milieu
Het nieuwe internationale hoofdkwartier in Opglabbeek verzamelt 
alle afdelingen onder één dak – zowat 50 werknemers. Die 
verbruiken samen zo weinig mogelijk energie dankzij geothermie 
en vloerverwarming. Het oude gedeelte van het gebouw werd 
behouden en verbonden met de nieuwbouw. In dit gedeelte 
bevindt zich de verzend- en stockageafdeling waar de bestellingen 
worden klaargemaakt, verpakt en geassembleerd met een 
orderpickingsysteem. Zonnepanelen beslaan nagenoeg het 
volledige dak van dit oude gebouw. De eerste verdieping van het 
nieuwe gebouw situeert zich een dakterras van 1 500 m² met houten 
vloerafwerking, groene begroeiing en lange grassen, geïnspireerd 
op de ‘High Line’ in New York.
 

Concept
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Symfonie van licht, vorm én kleur
De gul verlichte ruimtes bieden een gevoel van klaarte en vrijheid 
– versterkt door het ingetogen kleurenpalet. Wit en zwart voeren 
zowel binnen als buiten de boventoon. Op de muren en vloeren 
gaan ze eerbiedig met elkaar in gesprek, op de plafonds voert zwart 
een pakkende monoloog.
De gebruikte materialen zijn van een edele eenvoud: hout en beton, 
glas en metaal. De primaire bouwstenen van de architectuur – zoals 
de betonnen muren – tonen zich onverbloemd aan de bezoeker.
 
Symmetrie en herhaling brengen overal rust en regelmaat. Zelfs de 
inbouwkasten, meubels en verlichtingselementen schikken zich naar 
de gelijkmatige cadans van het hele gebouw.

Benedenverdieping
De grote toegangsdeur mondt uit op de receptie. De vloer is een 
afwisseling tussen het zwarte parket en het gegoten beton. Er is een 
visuele echo met de zwartbeklede plafonds en witte muren. Overal 
zwart, wit, grijs, … Niet toevallig ook de hoofdkleuren van de Kreon-
collectie. GELIJKVLOERS

benedenverdieping
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Aan de ingang staat de receptiedesk, met daarachter de 
drie vergaderzalen. Eén daarvan pronkt met de modernste 
videoconferentietechnologie. Beneden worden de klanten 
ontvangen in de modulair gesegmenteerde showroom. Hier 
bewonderen klanten uit heel de wereld de Kreon-producten. 
Daarnaast is er een grote refter met keuken. En verder op deze 
verdieping is er de experience room, uitgerust voor een simulatie 
van alle mogelijke lichteffecten. Op de benedenverdieping bevindt 
zich ook het laboratorium voor fotogoniometrie (meting van 
lichtstralen) en de fotostudio, het labo en de technische ruimte. Hier 
werd vooral bijzondere aandacht besteed aan de geavanceerde 
fotometrie en aan de zones waar onderzoek en ontwikkelingswerk 
worden verricht.

Bovenverdieping
De eerste verdieping is te bereiken via de parket belegde trap of 
met de lift. De trap leidt naar de centrale as die het volume verdeelt 
in symmetrische helften. Aan de ene kant: de afdelingen finance 
en administratie. Aan de andere: ontwerp, marketing en directie. 
Boven is er een tweede open showroom van Belux, het Zwitserse 
verlichtingsmerk Belux dat Kreon overkocht van Vitra. Links en 
rechts van het gebouw loopt een lange gang. Die geeft uitzicht op 
de grote ramen en … licht.
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