
 

Op 28 juni 2019 werd de eerste steen gelegd van de nieuwe gebouwen van de Meetjeslandse 

Bouwmaatschappij.  Op de terreinen van 5.529 m² was plaats voor een kantoor, magazijn en een 

tweede gebouw.  In het tweede gebouw werden sociale appartementen en flexibele werkplekken  

voorzien voor streekorganisaties die in het Meetjesland actief zijn.  Volt-architecten werd aangesteld 

als ontwerpteam en via een openbare aanbesteding werd de opdracht gegund aan Recon Bouw uit 

Adegem.   

Eind maart 2022 waren de gebouwen zo goed als afgewerkt en vond de verhuis plaats.  Ondertussen 

zijn onze bedienden en werkmannen, die nu hun uitvalsbasis op dezelfde site hebben, het samen al 

goed gewoon. We hebben gewacht met de officiële opening van dit nieuwe administratieve gebouw,  

tot we al iets verder gevorderd waren in het traject van de Woonmaatschappij.  Zo konden onze 

nieuwe partners, Wonen Zelzate en SVK Meetjesland, ook aanwezig zijn op deze officiële opening die 

doorging op 30 september 2022. 

Op 2 oktober 2022 was het dan de beurt aan onze huurders.  Zij konden genieten van een lekker 

ontbijt en werd rondgeleid in de nieuwe kantoren. 

De officiële opening vond plaats in aanwezigheid van Minister Matthias Diependaele, bevoegd voor 

Financiën en Begroting, Wonen en Onroerende Erfgoed.  Naast de minister waren ook 

burgemeesters en/of schepenen van Wonen aanwezig van alle gemeenten van ons toekomstig 

werkgebied.  Ons toekomstig werkgebied zal bestaan uit de gemeenten Assenede, Eeklo, Evergem, 

Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate. 

Het nieuwe kantoorgebouw is energiezuinig, maakt gebruik van een warmtepomp voor het 

verwarmen in de winter en koelen in de zomer, een ventilatiesysteem met aardwarmtewisselaar en 

is uitgerust met voldoende zonnepanelen.  De groendaken, regenwaterputten en wadi zorgen voor 

de buffering en recuperatie van het regenwater. 

Frank Sierens, voorzitter en Isabelle Verwilst, directeur stellen met trots dit nieuwe kantoorgebouw 

voor dat een realisatie is van het volledige team van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij.  Wij staan 

klaar voor de toekomst. De dynamiek van ons team kan je ook terugzien in ons filmpje: 

https://youtu.be/UE70v6jfgYA 
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