LUNCH BROEKVELD VERBOUWD
De huidige binnenspeeltuin is een goede formule voor gezinnen om een hapje te gaan eten waarbij de kinderen zich
kunnen uitleven in de speeltuin. Aan de voorzijde zijn er rustigere plaatsen voorzien waar men in alle comfort iets kan
eten en/of drinken. In de toekomst wenst Lunchbroekveld de aanwezige kwaliteiten te versterken en aandacht besteden
aan een toegankelijke en duurzame toekomst voor de zaak.
Het interieur aan de voorzijde werd reeds opgefrist. Vervolgens zijn de ruwbouwwerken aangevat waarbij de bestaande
veranda gesloopt werd. Deze is energetisch niet meer te verantwoorden. Veel te koud in de winter, en te warm in de
zomer.

Vervolgens wordt de aanbouw ingeplant volgens het principe van de huidige situatie waarbij rechthoekige volumes
naast elkaar gepositioneerd zijn en licht geschrankt zijn tov elkaar. Het huidig gebouw van Lunchbroekveld springt meer
naar voren tov de handelszaken ‘Carrefour en Intersport’ waardoor het zich onderscheidt qua functie. De andere
handelszaken hebben enkel openingen langs hun voorgevel, terwijl de Lunchbroekveld langs alle zijden een
volwaardige gevel heeft. De aanbouw werd zo gepositioneerd dat het uitspringen van deze volwaardige gevels
behouden blijft.

Van de handelszaken is de Intersport het hoogste, vervolgens de Carrefour en dan het huidig gebouw van de
lunchbroekveld. Deze dalende lijn richting omleiding wordt verdergezet in de aanbouw. Op deze manier wordt er geen
onnodige hoogte voorzien, blijft het energetisch beschermd volume compacter en blijft het bestaande gebouw van de
lunchbroekveld zichtbaar als hoofdgebouw.

Om voldoende daglicht te waarborgen, werd de aanbouw voorzien als twee blokken binnen één contour. De twee
blokken worden van elkaar gescheiden door middel van een brede terraszone waarlangs de bestaande eet- en
speelruimte rechtstreeks daglicht krijgt. De twee blokken hebben elk een bovenlicht om licht door te laten naar het
bestaande gebouw. Blok 1 heeft een horizontale lichtstraat, en blok 2 heeft een verhoogde dakopbouw die ook
dienstdoet om de binnenspeeltuin in de hoogte uit te breiden.

Elk bestaand volume op de site heeft zijn eigen materialiteit. De Carrefour is langs de buitenzijde bekleed met
betonpanelen en de Intersport met stalen geprofileerde panelen. Dit zijn prefab materialisaties horende bij de
commerciële toepassingen. In contrast hiermee is de buitenzijde van de Lunchbroekveld voorzien van een gevelsteen
wat een meer huiselijke sfeer uitstraalt. De aanbouw wordt voorzien met een aansluitende visie, maar zal ook een eigen
identiteit vormen op de site. Zowel blok 1 als blok 2 worden voorzien van een warme gevelafwerking door middel van
een houtengevelbekleding. Dit zal een verticale houten beplanking zijn van het type thermowood. Dit is
een milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout omdat het hout afkomstig is van snelgroeiende bomen in
duurzaam beheerde bossen in Noord-Europa.

De constructie van de aanbouw zal voorzien worden van een flexibele en repetitieve balken en kolommen structuur,
gelijkaardig aan het hoofdgebouw. Het geheel van betonnen balken en kolommen in de gevel zullen één sluitend geheel
vormen voor blok1, het terras en blok2. Doordat het terras ingesloten is tussen de gevels, biedt het meer geborgenheid
ten op zichtte van de omleiding wat tot een kwalitatievere buitenruimte zal leiden. Het buitenschrijnwerk in de gevel
wordt conform bestaande toestand van vloer tot plafond voorzien.

