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Het architectuurbureau set-office onderscheidt 
zich onder meer door vanuit het materiaal 
te vertrekken. Emotionaliteit en het tactiele 
zijn geen vreemde woorden voor architect 
Filip Cleynen, ze poneren dat hedendaagse 
architectuur niet per se kil of ontzield moet zijn. 
Een ontmoeting. 

TEKST PHILIP WILLAERT / www.set-office.com

EN 
TIJD

RUIMTE,
ENERGIE



BELGISCH
CONCEPT
/ INTERIEUR

14

KC Appartement © Filip Cleynen



15

Struinend door de Antwerpse wijk 

Zurenborg ontmoeten we fraaie 

woningen bedekt onder een laag van 

weelderige ornamenten. Art Nouveau, 

art Deco, eclecticisme, voorzichtig 

modernisme met bandramen, naast 

doodgewone woningen maken 

er grote sier. Wie begaan is met 

architectuur, voelt de actuele kilheid 

en verschraling op zijn klompen aan. 

FIJN EN TRANSPARANT
Zelfs een vleugje melancholie  

overvalt ons op deze wandeling  

bij de bedenking, dat dit allemaal  

passé is en dat de samenleving, en  

dus ook het wonen, in een totaal  

ander vaarwater is terechtgekomen. 

Op de hoek van de Pretoriastraat en 

Veldroomstraat staan we voor de deur 

van het architectenbureau set-office. 

De eenvoud straalt er van af en aan 

de inrichting te zien weet de bezieler 

van het kantoor, Filip Cleynen, maar 

al te goed wat fijnheid betekent 

en luchthartige transparantie. Een 

bureau waar het op een steenkoude 

dag heerlijk warm is en de koffie met 

chocolade beter smaakt dan ooit bij 

een goed en diepgaand gesprek. 

LIEVE LUST
“Ik ben afkomstig uit Tienen en 

studeerde architectuur aan Sint-Lucas 

in Brussel. Voor mij was het een hele 

open opleiding. Nadien brachten werk 

en liefde mij naar Antwerpen.” Of de 

architectuur zomaar uit de hemel is 

komen vallen? Bij Filip Cleynen zat  

het kennelijk in de genen. “Op mijn 

twaalfde en dertiende was ik altijd wel  

in de weer met grondplannen. 

Ik tekende dat het een lieve lust was en 

was fel geïnteresseerd hoe de dingen 

bouwkundig in elkaar zaten. Aanvankelijk 

wilde ik dierenarts worden, dat idee heb 

ik later aan mij voorbij laten gaan.”

TASTBARE GESCHIEDENIS
Architectuur en stedenbouw gaan 

samen, dat is bij Filip Cleynen niet 

anders. De stad waarmee hij iets heeft 

is Berlijn. Een liefde die geleidelijk aan 

sterker en hechter is geworden. “Het 

begon met een eerste bezoek in 2001 

en sindsdien ben ik aan deze stad 

verknocht en spreekt haar bijzondere 

aantrekkingskracht mij aan. Hoe dat 

komt? De geschiedenis is er heel 

zichtbaar en tastbaar. Er is intussen 

gigantisch veel veranderd en werd 

Oost-Berlijn zo goed als volledig 

gerenoveerd. Toch zijn er nog altijd 

relicten in de stad die het verleden 

oproepen maar die doorsnee toeristen 

niet meteen oppikken. Het stadsarchief 

van Berlijn heeft er een website aan 

gewijd.” Architect Filip Cleynens liefde 

voor de Duitse hoofdstad stad en zijn 

vele bezoeken, maakte hem tot een 

aandachtige observator. Filip Cleynen: 

“Wat mij zo boeit aan deze stad is de 

anti-esthetiek, er heerst een totaal 

andere wooncultuur dan bij ons.

In Berlijn – de stad is qua oppervlakte 

bijna 9 keer zo groot als Parijs – leeft 

een andere esthetica. Je ziet er brede 

lanen en straten en heel veel groen 

en mensen wonen er veel meer in 

blokken, noem het woonkazernes. 

Er wordt qua ruimtelijke ordening 

anders geredeneerd.” 

PROJECT BERLIJN
Door zijn veelvuldige bezoeken en 

talloze contacten renoveerde hij een 

appartement in een woonkazerne. 

Aan de straatkant ziet deze Altbau er 

net en uitzonderlijk sjiek uit en is de 

uitstraling navenant. Filip Cleynen: 

“Je zou denken dat het begrip 

woonkazerne hier verkeerd wordt 

toegepast, maar in Berlijn bevinden 

zich achter dergelijke façades vaak 

binnenkoeren waaromheen de 

gebouwen en zijvleugels liggen. 

Het te renoveren appartement 

bevond zich aan de straatkant en 

was volledig uitgewoond en bevond 

zich in slechte staat. Wij hebben de 

plankenvloer volledig uitgebroken 

en vervangen. Bijzonder was dat we 

tijdens de afbraakwerken met de 

geschiedenis werden geconfronteerd. 

Wat bleek namelijk toen we de planken 

losmaakten, dat er oorlogspuin 

was gebruikt als isolatie tussen de 

vloerbalken. Sommige vullingen zijn 

toxisch, dat was hier gelukkig niet het 

geval.” Het appartement werd door 

de architect structureel aangepakt. 

De leidingen verdwenen in de vloer 

en verder liet hij de drie grote ruimtes 

mooi op elkaar aansluiten, vervolgens 

werden de historische friezen in het 

interieur netjes gerestaureerd.

SPACE – ENERGY – TIME
Set-office ontwerpt in een 

breedspectrumperspectief en focust 

zich hierbij op verschillende thema’s 

van zowel private als publieke 

signatuur. Het veelgehoorde begrip 

duurzaamheid ziet het bureau als het 

nemen van verantwoordelijkheid op 

het maatschappelijke, economische 

en milieuniveau. Daarbij bedient het 

ontwerpkantoor zich van begrippen 

als geoptimaliseerde oriëntatie en 

lay-out, compactheid, integrale 

toegankelijkheid, verstandig gebruik 

van energiebronnen en materialen, 

geïntegreerde kennis van technische 

installaties, verlichting en andere 

apparatuur. Dit zijn speerpunten 

die al naargelang de klant en zijn 

budget door set-office worden 

ingezet. Kortom het bureau is zich 

goed bewust van het feit dat fossiele 

brandstoffen niet eeuwig voorhanden 

zijn, de reden ook waarom elk 

ontwerp zich bedient van het model 

e trias energetica, of de schreeuw om 

hernieuwbare energiebronnen aan te 
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spreken. Niet voor niets staat set in de 

benaming van het ontwerpbureau voor 

Space – Energy – Time, drie indicaties 

waarover het gaat in de architectuur.

ELBPHILHARMONIE
De architectuur van set-office vertrekt 

vaak vanuit het materiaal waar gevoel 

en het tactiele aan de orde zijn. Filip 

Cleynen: “Vergelijk het Havenhuis van 

Zaha Hadid met de Elbphilharmonie 

– Elphi in de volksmond – van 

Herzog & de Demeuron. Dan merk 

je dat Hamburg met totaal andere 

budgetten werkt. Ik merkte ter plaatse 

in het Havenhuis een aanzienlijke 

verschraling in de detaillering van 

het interieur. Daar hadden we het 

over bij het begin van ons gesprek. 

De Cogels Osylei etaleert nou net de 

weelderigheid van het detail. Vandaag 

is dat soort vakmanschap bijna 

onbetaalbaar.”

LANGDURIG PROJECT
In de globale context van het bureau 

vindt architect Filip Cleynen het 

belangrijk om het langdurig project 

rond de Bank J. Van Breda & C° te 

duiden. Filip Cleynen: “Voor ons 

was dit een heel uitgebreid project, 

we hebben een schat aan extra 

ervaring opgedaan. Het project 

betrof zowel renovaties als meerdere 

ontwerpen van compleet nieuwe 

kantoorgebouwen. De Bank J. Van 

Breda & C° is een gespecialiseerde 

adviesbank die zich uitsluitend richt 

tot ondernemers en vrije beroepen. 

Het is geen klassieke retailbank met 

loketten.”

OPVALLENDE 
BANDSTRUCTUUR
Het takenpakket voor de Bank J. Van 

Breda was gevarieerd en bijzonder 

uitgebreid. Om een paar voorbeelden 

Boven / Rechts: BVB Sint-Katelijne Waver © Luc Roymans
Onder: BVB Baseliek
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aan te halen kiest Filip Cleynen voor 

de nieuwbouw in Sint-Katelijne 

Waver. “In dit project hebben we drie 

soorten beton aangewend. Op de 

gelijkvloerse verdieping hebben we 

een speciale mal gemaakt met een 

opvallende grafische structuur. Voor 

de tweede bouwlaag gebruikten wij 

een strook grijs glad bekist beton 

en daarop kwam een volume van 

wit gepolierd beton.” Het interieur 

is licht en transparant gehouden en 

toch subtiel afgeschermd. Op de 

gelijkvloerse verdieping bevinden zich 

de goed geïsoleerde spreekkamers en 

het onthaal. Boven op de verdieping 

bevinden zich de landschapskantoren 

en aansluitend de informele lounge  

en eetruimte. In de kantoren van  

Aalst en Hasselt spreidden we deze 

functies uit over drie verdiepingen, 
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gaande van formeel naar informeel 

hoe hoger men stijgt.” 

KANTOORBOUW
Met voornoemde lange opdrachten 

in de tijd wil het bureau van architect  

Filip Cleynen haar expertise benutten 

voor andere en nieuwe opdrachtgevers 

in de branche, maar ook daarbuiten. 

Filip Cleynen: “De kantoorbouw  

is een interessant gegeven omdat  

er heel wat beweegt en wij de  

vinger aan de pols houden 

met betrekking tot de nieuwste 

ontwikkelingen.  

Maar we zijn evenzeer geïnteresseerd 

in nieuwe woonvormen.” 

Wat betekent voor Filip Cleynen  

in een paar trekken architectuur?  

Filip Cleynen: “Architectuur is  

de materialisatie van ons  

dagdagelijks contact met het 

gebouwde.  

Niet met het ontwerp want het 

gebouwde verschilt nogal eens  

van het ontwerp.”  

Links / Rechts: DWC House © Luc Roymans


