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01 het ontregelmatig patroon van latten filtert de doorkijk  
02 de bureautafels werden ontworpen door Mattias Camps
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Collectiv4 Architects

Collectiv4 Architects huist ondertussen meer dan 10 
jaar aan de Vaartkom in Leuven, een plek met een 
rijke industriële geschiedenis. Oude fabrieken en 
opslagplaatsen worden na jaren van leegstand 
vervangen door nieuwe woon- en werkplekken. Wij 
twijfelden dan ook niet lang toen we eind 2008 de 
kans kregen om een klein kantoor in deze creatieve 
buurt te kopen.

Sinds december 2010 is dit de nieuwe uitvalsbasis 
van Collectiv4 Architects, zo'n 100 meter van de 
plek waar het zijn roots heeft. 
Als ontwerpers houden wij van een omgeving die 
ons niet beperkt in onze creatieve uitdagingen. 
Daarom hebben we de ruimte vrij open gelaten, zo 
kunnen we ook maximaal van het licht profiteren dat 
binnenvalt via het grote raam dat op de binnentuin 
uitgeeft. Enkel de sanitaire ruimte en een berging 
kregen een plek in een zwart volume dat bekleed 
werd met dennen latten.
De betonnen vloer geeft de ruimte een 
atelier-achtige sfeer terwijl het gebruik van 
dennenhout voor de tafels en kasten voor de nodige 
warmte zorgen. Het geheel krijgt zo bijna een 
Scandinavische indruk. 
Het meest opvallende element is misschien de 15 
meter lange kastenwand met afzonderlijk 
verspringende modules waardoor het geheel niet 
strak overkomt, ook de onregelmatige structuur van 
dennen latten draagt bij tot die lichte speelsheid. Op 
de stoelen na hebben we ook het overige meubilair 
zelf ontworpen.

Vergaderzaal en keuken zijn gecombineerd, wat 
voor een huiselijke sfeer zorgt, daar staat een 4 
meter lange tafel centraal. Door onze passie voor 
eten en koken hebben we de keuken iets beter 
uitgerust dan de gemiddelde bedrijfskantine, zo 
nodigen we met ons alter-ego Keuken_Jongens 
graag mensen uit voor lekker eten en lekkere wijn. 
De ovens, een wijnrek en een ruim aanrecht van 8 
meter, komen dan ook goed van pas. Als 
Keuken_Jongens proberen we om de maand 
mensen rond onze tafel te krijgen. Dat kunnen 
klanten, toekomstige klanten, collega's of vrienden 
zijn. Soms gaat het over projecten, maar meestal 
gewoon over lekker eten.

Op nieuwe plek is vooral een rustige plek, waar we 
onverstoord aan nieuwe projecten kunnen werken.
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01 Collectiv4 office by night
02 Keuken_Jongens aan het werk; een gedekte (vergader-) tafel
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01 het onregelmatige patroon breekt het strakke beeld van
de 15 meter lange kastenwand
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voor hi-res. foto's en info mail naar mattias@collectiv4.be


