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ALS MOBILITEITSORGANISATIE IS VAB DE LAATSTE JAREN STERK GEGROEID. 

OM IEDEREEN IN HET HOOFDKANTOOR IN ZWIJNDRECHT EEN COMFORTABELE 

WERKPLAATS TE GUNNEN, WERD EEN GROOTSCHALIG NIEUWBOUWPROJECT 

GEREALISEERD. DAT WERD ONLANGS PLECHTIG INGEHULDIGD DOOR VLAAMS 

MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS.

De activiteiten van VAB kennen een serieuze 
groei. Zo is het ledenaantal bijzonder sterk 
gestegen en zijn er allerlei extra diensten ont-

wikkeld. VAB gaat mee met de tijd en daarom was 
het nodig om het hoofdkantoor in Zwijndrecht aan 
te pakken. “Het is nog maar veertien jaar geleden dat 
we een nieuwe vleugel toevoegden aan het origine-
le gebouw, maar toch was het nodig om opnieuw 
uit te breiden. Als innoverende organisatie willen 
we ons personeel alle mogelijkheden geven om te 
groeien en dus was een volgend nieuwbouwpro-
ject nodig”, zegt gedelegeerd bestuurder Wim Vos. 
Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen, 
ging VAB in zee met G2-Architecten uit Burcht. Het 
team van architect Gregory Gebruers tekende het 
huidige ontwerp. “Ons bureau doet een mix van 
kleine en grote projecten, waarbij duurzaamheid 
steeds voorop staat. We geloven in de kracht van 
de essentie, van durven dingen weg te laten. VAB 
kon zich perfect in die fi losofi e vinden”, vertelt hij. 
VAB wilde geen potsierlijk gebouw met veel mar-
mer, maar een kantoor dat mooi en vooral functio-
neel is, en waar het fi jn werken is. Allerlei plannen 
verschenen op tafel. Van een volledige afbraak van 
alle gebouwen tot tientallen andere opties.

DUURZAAM EN ERGONOMISCH
“VAB vroeg om duizend vierkante meter extra 
kantoorvloer te realiseren, waarbij veel aandacht 
moest gaan naar een aangenaam werkklimaat. Te-
gelijk moest de continuïteit van alle diensten ge-
waarborgd blijven. Het oude pand helemaal af-

breken was dus geen optie. We kozen ervoor om 
een oude hal neer te halen en op die plek vanuit 
een duurzaam perspectief een grote nieuwbouw 
te plaatsen. Als bouwmateriaal opteerden we 
voor beton. Dat neemt traag warmte op en geeft 
die ook traag weer af. Dat zorgt voor een aangena-
mer binnenklimaat. We gebruikten ook veel glas, 
waardoor minder energie nodig is om te verlich-
ten. De lichtarmaturen zijn voorzien van senso-
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“De diensten van VAB kunnen nu in alle 
comfort en rust de leden op de best mogelijke 
manier te woord staan.”
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en klantendienst kunnen nu in alle comfort en 
rust onze leden op de best mogelijke manier te 
woord staan. Het onthaal is mooier en ruimer, 
en onze afdeling VAB-Tweedehandswagen en 
VAB-Diagnosecentrum hebben nu de ruimte die 
ze verdienen. Als organisatie met Vlaamse wor-
tels vonden we het ook belangrijk dat dit nieuwe 
hoofdkantoor plechtig werd ingehuldigd door 
het hoofd van de Vlaamse regering”, aldus Wim 
Vos. De minister-president ging graag in op dit 
aanbod en maakte tijd vrij om samen met heel 
wat genodigden de offi ciële opening bij te wo-
nen. “Het is voor mij een groot genoegen aan-
wezig te mogen zijn bij de inhuldiging van dit 
prachtige gebouw. Het toont aan dat VAB erg 
dynamisch is”, vertelt Kris Peeters, die meteen 
een blik op de toekomst werpt. “VAB is een orga-
nisatie zonder oogkleppen. Een organisatie die 
werkt aan een Vlaanderen waarin de auto, hoe 
belangrijk ook, niet het enige verplaatsingsmid-
del is. We zullen steeds blijven luisteren naar or-
ganisaties zoals VAB. Samen moeten we werken 
aan een veiliger, mobieler en vlotter Vlaanderen 
door mee te innoveren en mee oplossingen aan 
te reiken voor nieuwe uitdagingen.” 

ren, waardoor ze op elk moment van de dag de 
juiste intensiteit geven. Om energieverslinden-
de koeling te beperken zijn er lamellen, screens 
en zonwerend glas geplaatst. Er is gebouwd met 
het oog op de toekomst. Er kan later nog een ex-
tra bouwlaag worden toegevoegd, zonder dat er 
structurele aanpassingen nodig zijn”, licht de ar-
chitect toe. Ook vanuit ergonomisch standpunt 
werd geïnvesteerd. De bureaustoelen zijn volle-
dig aanpasbaar aan elk lichaamstype en de bu-
reaus zijn in de hoogte verstelbaar. Op sommi-
ge diensten kan het bureaublad ook elektronisch 
verhoogd worden, zodat men rechtopstaand kan 
werken. Om een aangename werkplaats te creë-
ren, werden er knusse zithoeken geplaatst waar 
het personeel rustig kan praten of informele ver-
gaderingen kan houden. Ook de nieuwe eetruim-
te oogt open en fris en nodigt uit om gezellig bij 
te praten.

KRIS PEETERS
De gedelegeerd bestuurder van VAB is alvast 
erg opgetogen met het nieuwe hoofdkantoor. 
“Ik ben een fi ere en trotse ‘vader’ van dit nieu-
we gebouw. Onze mensen op de alarmcentrale 

1. Het nieuwe 

hoofdkantoor van VAB 

is duurzaam en puur in 

zijn eenvoud.

2. Minister-president 

Kris Peeters maakte 

plaats in zijn drukke 

agenda voor de 

openingsavond.

3. De ruime VAB-

Alarmcentrale biedt 

een aangenaam 

werkklimaat.

4. Bijpraten onder 

collega’s kan in de 

knusse zithoekjes.
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