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In een eerdere editie van Imagicasa  
Magazine lieten we jullie al kennisma-
ken met het ontwerp voor de nieuwe 
hoofdkantoren van de privé- en zaken-
luchtvaartmaatschappij FLYINGGROUP  

in Antwerpen. We vertelden jullie meer over 
de plannen van het bureau A!D, architecture 
! design, die het nieuwe gebouw zou ontwer-
pen. FLYINGGROUP – opgericht door Bernard 
Van Milders – is al sinds "##$ dé referentie 
in de Benelux en Frankrijk wanneer het aan-
komt op privé- en zakenluchtvaart. Gezien 
comfort en luxe centraal staan in hun dien-
sten en toestellen moest dit ook weerspiegeld 
worden in het nieuwe gebouw en dat zowel 

De bouw van de nieuwe kan-
toren van privé- en zakenlucht-
YDDUWPDDWVFKDSSó�FLYINGGROUP 
werd eind vorig jaar afgerond. 
We lieten jullie eerder al ken-
nismaken met het nieuwe con-
cept, maar nu kunnen we jullie 
meenemen in de prachtige 
open interieurs aangekleed 
PHW�UóNHOóNH�VWRIIHQ��ZDUPH�
kleuren en een gezellige, ver-
welkomende sfeer waaraan 
verschillende gerenommeer-
de Belgische ontwerpers en 
EHGUóYHQ�PHHZHUNWHQ�

FLYINGGROUP
IN EEN NIEUW JASJE
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vanbinnen als vanbuiten. Voor een verdere 
beschrijving en informatie over de samen-
werking met het architectenbureau A!D en 
hoe zij die verwezenlijkten, verwijzen we 
jullie graag naar het artikel in onze Autumn 
!%"#-editie. In deze Belgische maarteditie 
focussen we namelijk op de aankleding van 
het prachtige interieur en de samenwerkingen 
die FLYINGGROUP hiervoor aanging. In plaats 
van renders en plannen, kunnen we jullie 
nu namelijk ook echte foto’s tonen van het 
prachtige eindresultaat. 
De opening van de nieu-
we kantoren in septem-
ber !%!% ging trouwens 
ook gepaard met de in-
troductie van een nieuw 
logo en zo een complete 
herleving van de identi-
teit van het merk. “We 
kijken naar wat er voor 
ons ligt met betrekking tot wat er achter ons 
ligt,” klinkt het. “We blijven investeren in onze 
kernkwaliteiten, gebaseerd op een diepgaand 
begrip van onze klant. Het begint met door-
dacht leiderschap, een gedeeld bewustzijn van 
het kerndoel en de merkfundamenten.”

Alles wat ze doen, vertrekt vanuit hun een-
voudige motto: “Elke reis moet een vreugde-
volle ervaring zijn.” Die &loso&e bepaalt niet 
alleen de services en het aanbod met en in 
de vliegtuigen en tijdens de vluchten, maar 
wordt ook doorgetrokken in het interieur van 
de hoofdkantoren. Hier moet elke bezoeker, 

klant en medewerker 
zich comfortabel voe-
len en een vreugde-
volle ervaring hebben 
en dat gecombineerd 
met de nodige luxe. 
Dat zal geen probleem 
zijn in de verschillen-
de nieuwe ruimtes van 
het hoofdkwartier be-

staande uit kantoren, vergaderruimtes, pas-
sagiers- en crewlounge, een vliegtuigloods 
en een ontmoetingsplaats en evenementen-
hal met onder andere een bar en kunstgalerij. 
Hun belangrijkste waarden en eigenschap-
pen, levendig, betrouwbaar en respectvol, 

worden mooi samengevat in hun 
slogan: ‘FLYINGGROUP – Destined 
to delight’ (voorbestemd om te 
genieten). “Ons ultramoderne 
hoofdkwartier legt dit alles vast 
in de mooiste en meest stijlvol-
le omgeving. Dit opmerkelijke 
nul-energiegebouw is Belgisch 
design op zijn best,” klinkt het. 
De nadruk ligt hier zeker en 
vast op nul-energiegebouw. Een 
van de belangrijkste trends in 
de luchtvaartindustrie van de 
laatste jaren is het streven naar 
een zo klein mogelijke CO'-voet- 
afdruk en hiermee de klimaat-
verandering te beperken. Het 
nieuwe gebouw is dan ook volle-
dig energieneutraal gezien duur-
zaamheid een belangrijk punt is 
voor FLYINGGROUP.

ƞƯƨƥƮƭƢƨƧ�Ɓƀ
Voor de inrichting van verschil- 
lende ruimtes waaronder de in-
komruimte, lounges, het ont-
haal, de piloot- gastlounges, 
enzovoort, werkte FLYINGGROUP 
samen met Evolution !". Deze 

Belgische familiezaak verscheen al verschil-
lende keren in ons magazine en op ons online 
platform. We spraken met oprichtster Karine 
Bonjean over hun verwezenlijkingen in dit 
indrukwekkende project. Evolution !" zorg-
de samen met FLYINGGROUP en Stefan De 
Lausnay, architect bij A!D, voor het totale 
sfeerbeeld van het nieuwe gebouw. Dat ging 
van kleurencombinaties bepalen tot de keuze 
van meubels die op maat gemaakt werden. 
“Bernard Van Milders kwam bij ons voor ad-
vies voor mooie meubels. Mensen moesten in 
een gezellige omgeving kunnen vertoeven, 

zich thuis voelen en op een aangename manier 
kunnen wachten,” vertelt Karine Bonjean. 
“Daarom zijn we heel exclusief en gepersona-
liseerd te werk gegaan met gezellige, mooie 
sto(en, warme materialen en tapijten.” Het 
interieur werd aangekleed in grijze, beige en 
groene tinten wat voor een zachte en war-
me uitstraling zorgt. “Het groen is niet al-
leen een hele mooie kleur. Het zorgt ook voor 
kalmte en een serene omgeving om tot rust te 
komen en een klassieke, maar stijlvolle sfeer.” 
Het kleurenpalet moest uiteraard ook bij de 
rest van het gebouw passen. Het totaalplaatje 

moest kloppen en mocht niet te dramatisch 
zijn. Dankzij de openheid van het gebouw 
zijn de vliegtuigloods en vliegtuigen name-
lijk vanuit verschillende ruimtes zichtbaar en 
lopen ruimtes vloeiend in elkaar over. “Al-
les moest dus goed bij elkaar passen,” vertelt 
Bonjean. “De kantoren zijn sober aangekleed 
in bruine en zandkleuren, echt natuurtin-
ten dus. Ook in de lounges en piloot- en ont-
vangstruimte hebben we mooie materialen 
gebruikt zoals )uweel, katoen, chenille. ‘Aai-
bare’ sto(en, comfortabele zetels en prachti-
ge linnen doorkijkgordijnen die voor lucht 

en licht zorgen.” Enkele sto(en werden zelfs 
speci&ek op kleur geproduceerd om het ge-
heel nog persoonlijker te maken.

Zowel piloten als bezoekers kunnen in alle 
rust wachten tot hun volgende vlucht ver-
trekt in de verschillende lounges en zithoek-
jes. Evolution !" zorgde hier ook voor comfy 
stoelen en enkele to(e tafeltjes waaraan ze 
bijvoorbeeld kunnen lunchen of een kopje 
ko*e kunnen drinken. Voor het materia-
len- en kleurenpalet werd er ook rekening ge-
houden met de uitgebreide kunstcollectie van 
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NUL-ENERGIEGEBOUW 

IS BELGISCH DESIGN 
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Van Milders, zegt Bonjean. Aan alles werd 
er gedacht. Zo gebruikte ze in de ruimtes 
aan de kant van de landingsbaan – waar je 
regelmatig nat binnenkomt wanneer het re-
gent – bijvoorbeeld ook enkele outdoorstof-
fen die tegen water kunnen – uit de nieuwe 
collectie van Evolution !" – en die nog wel 
steeds )uweelzacht zijn.

Hoewel de openheid van het gebouw en de 
in elkaar vloeiende ruimtes voor een hele 
uitdaging zorgden, hebben ze deze tot een 
heel mooi einde gebracht. “We moesten met 
verschillende dingen rekening houden waar-
onder ook de voorgevel, licht, verschillende 
kamers, … Alles moest matchen. Het is ook 
een openbare ruimte die kwalitatieve ma-
terialen vereist en een warme sfeer moest 
uitstralen met een tikkeltje natuur.” Het re-
sultaat is alles wat we ervan verwacht hadden 
en meer! Om het met de woorden van Karine 
Bonjean te zeggen: “Het is een prachtig har-
monieus en verwelkomend geheel geworden. 
Wanneer je binnenstapt, word je meteen blij 
en rustig.” Het mag dan ook niet verbazen 
dat ze al veel lovende feedback kreeg van zo-
wel piloten als bezoekers. 

ƧƞƬƭƨƫ�Ż�ƫƨƭƬƞƧ
Ook Nestor & Rotsen is een bekende naam 
in het Imagicasa-netwerk en in onze ma-
gazines die meewerkte aan dit project. De 

designstudio van broers Devi en Denneb 
Vervaeke hee+ een zeer kenmerkende stijl 
waarmee ze unieke meubels creëren. Voor 
de ontvangstbalie van het nieuwe hoofd-
kwartier ontwierpen en kozen ze samen met 
Evolution !" voor hun ‘Neststone’-tafel. Het 
design ziet er robuust, maar elegant uit en 
volgt een vloeiende beweging. Het na-
tuurlijke materiaal en de organische 
vorm sluit mooi aan bij het palet dat 
Evolution !" gebruikte. “Er werd een 
ontwerp gemaakt waarbij het object 
heel imposant oogt en tegelijkertijd 
een heel natuurlijke, luchtige uitstra-
ling hee+,” klinkt het. Het gebruik-
te natuurlijke materiaal werd in hun 
eigen studio ontwikkeld. “Net zoals 
onze ‘Franklin Tables’ is deze hand-
gemaakte functionele sculptuur een 
van onze handelsmerken. Zo is de 
desk ook gevormd in één naadloos 
indrukwekkend object. Het lang uit-
lopende werkblad is extreem volu-
mineus, letterlijk heel zwaar en loopt 
lang uit zonder ondersteuning, toch 
lijkt het object haast in een perfecte 
balans en harmonie te staan.” Deze 
‘toog’ hee+ een erg vernu+ig ontwerp. 
Het is namelijk gebouwd met een on-
zichtbare draagconstructie en er zijn 
grondige stabiliteitsstudies aan voor-
af gegaan. “De binnenkant is dan ook 

net zo complex als de binnenkant van een 
Rolex-uurwerk. Een kunstwerk op zich dus,” 
vertellen ze ons. Nestor & Rotsen laat ons ook 
weten dat ze erg trots zijn om zich in het goe-
de gezelschap van de inspirerende concep-
tuele kunst van Panamarenko en Jaak De 
Coninck te bevinden.  (Tekst: Caroline Meeusen)
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