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Bureau Bouwtechniek

Hoewel de opsplitsing uitvoerend-ontwer-
pend architect in België nog steeds atypisch 
is en architecten meestal vanaf het eerste 
ontwerp tot aan de oplevering de touwtjes 
in handen hebben, boorde BB de laatste 
twintig jaar een niche aan, en met succes. 
Gedelegeerd bestuurder Toon Kalhöfer wijt 
dit aan twee zaken: “Er zijn altijd architecten 
die zich meer concentreren op een definitief 
ontwerp dan op het bouwen zelf. Anderzijds 
kenden wij een sterke groei op het moment 

dat de Open Oproep ontstond. Deze trekt 
buitenlandse architecten aan, en die gaan op 
zoek naar een lokale partner.” 
Zo werkt Tony Fretton (VK) voor het admi-
nistratief centrum in Deinze samen met BB. 
Toon Kalhöfer: “In dit project spelen wij een 
gemaximaliseerde rol. Alle uitvoeringsdetails 
werden hier ontwikkeld; we waren betrokken 
bij de wedstrijd en zullen ook de werf begelei-
den. Dit is trouwens het eerste project dat van 
begin tot einde uitgewerkt werd met Building 
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realisaties

• cinemacomplex Sauvenière, Luik, 2008

 [projectondersteuning]

• MAS, Antwerpen, 2010 [projectondersteuning]

• politietoren Oudaan, Antwerpen, 2012,

 [studie: energie, bouwfysica,

 concept technieken, geveladvies]

• stadhuis, Montigny-le-Tilleul, 2013

 [projectondersteuning, veiligheidscoördinatie]

• Axa Vorstlaan, Brussel, 2013

 [studie: bouwfysica, gevelstudie,

 daglichtadvies, zonbeheersing]

in uitvoering 

• Nieuw Havenhuis, Antwerpen

 [projectondersteuning, veiligheidscoördinatie]

• basisschool Émile Bockstael, Laken

 [projectondersteuning, energie,

 duurzaamheidsadvies]

• Koningin Elisabethzaal, Antwerpen

 [projectondersteuning]

• Centre Sportif de la Fraineuse, Spa

 [projectondersteuning]

• woonblok Cadix, Antwerpen

 [projectondersteuning, energie,

 duurzaamheids advies, laag-energiebouwen

 (passieve zonnewinsten en schaduwstrategie)]

Tony Fretton Architects ism Bureau Bouwtechniek, 
Administratief Centrum Leiespiegel, Deinze, 2009-
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Information Modelling (BIM). Sinds 2009 heb-
ben we veel ervaring opgedaan met techni-
sche 3D-modellen waarin alle bouwelementen 
voorzien zijn van een specifieke code die 
automatisch terugkomt in de meetstaat en het 
bestek. Wij geloven dat deze geïntegreerde 
aanpak in de nabije toekomst dé manier van 
bouwen wordt.”


