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Wood Hub, een duurzaam, innovatief en toegankelijk kantoorgebouw,
gebouwd door en voor medewerkers

Met de bouw van hun gloednieuw kantoor bundelen de multidisciplinaire industriële groep CFE, BPI
Real Estate, BPC Group en Wood Shapers hun competenties en zetten ze in op duurzaamheid, innovatie en het welzijn van hun medewerkers. Zo neemt BPI Real Estate de ontwikkeling voor haar rekening,
is VMA verantwoordelijk voor de speciale technieken en de ‘Smart Building’-software (VMANAGER)
en leiden BPC Group en Wood Shapers de bouwwerkzaamheden. De bouw is inmiddels gestart, de
oplevering staat gepland voor het najaar van 2023.

Innoveren om vooruit te gaan, maar ook om bij te dragen tot een duurzaam leven samen: Wood Hub is de
concretisering van deze visie. Het kantoorgebouw dat aan de Van Nieuwenhuyselaan in Oudergem zal verrijzen, heeft een oppervlakte van 6.700 m². Het ontwerp werd uitgetekend door Archi2000. CFE en haar entiteiten BPI Real Estate, BPC Group en Wood Shapers nemen er hun intrek.
Duurzame en innoverende visie op lange termijn
De nadruk ligt op samenwerking, interactie en creativiteit, en dat zie je in het ontwerp. Het ontwerp laat dit
duidelijk zien: van gemeenschappelijke ruimten op de benedenverdieping tot co-working spaces, inclusief
een lobby die grenst aan een prachtig buitenterras. “We stellen alles in het werk om synergie en menselijke
interacties te bevorderen”, zegt Raymund Trost, toekomstig CEO van CFE. “Onze prioriteit is het ontwikkelen
van een ontmoetingsplek die de ervaring van medewerkers, de bedrijfscultuur en samenwerking combineert.
Samen dragen we bij aan een duurzamere samenleving.”
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Naast Wood Hub onderneemt de groep CFE tal van initiatieven om non-stop te innoveren. Ze sluiten perfect
aan bij de missie van het beursgenoteerd bedrijf: een bewuste en verantwoordelijke hoofdrolspeler zijn in het
bouwen van een gemeenschappelijke toekomst. Raymund Trost: “Bij CFE zijn we ons bewust van de huidige
uitdagingen en nemen we deze rol zeer ernstig. Innoverende projecten ontwikkelen, duurzame materialen
gebruiken, ecologisch verantwoord ontwerpen … Wood Hub is een tastbaar bewijs van deze inzet.”
BREEAM Outstanding en WELL Platinum
Met Wood Hub gaat de groep voluit voor de BREEAM Outstanding- en WELL Platinum-certificaten. Daarbij
wordt gestreefd naar duurzaamheid met behoud van het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de gebruikers. Dankzij ‘Smart Building’-systemen krijgen gebruikers een optimale ervaring. “Zo mikken we op een
werkomgeving die de samenwerking, het welzijn en de prestaties stimuleren van de teams van CFE, BPI Real
Estate, Wood Shapers en BPC Group”, bevestigt Jacques Lefèvre, CEO van BPI Real Estate.
Nearly Zero Energy Building
Wood Hub is als NZEB-gebouw (Nearly Zero Energy Building) een gebouw voor de toekomst. Het heeft een
CREE-structuur van gemengd hout/beton en zal verwarmd en gekoeld worden door middel van geothermische energie en warmtepompen. En dit in combinatie met 120 kilowatt aan fotovoltaïsche panelen. Voor de
werking ervan zijn geen fossiele brandstoffen nodig. Gelegen op 800 m van de huidige hoofdzetel en dicht bij
het metrostation Demey, zal het ook de zachte mobiliteit onder werknemers stimuleren.

Over CFE
Het in 1880 opgerichte CFE is een Belgische industriële groep met activiteiten in drie verschillende vakgebieden.
Het eerste, de pool Baggerwerken, Milieu, Offshore en Infra activiteiten, wordt verzorgd door DEME, een
100%-filiaal en één van de wereldleiders in zijn specialiteit. DEME beschikt over een moderne, polyvalente vloot
met de nieuwste technologie. Het tweede, de pool Contracting, omvat de activiteiten bouw, multitechnieken en
spoor in België, Luxemburg en Polen. De pool Vastgoedontwikkeling groepeert de vastgoedprojecten die BPI
in België, Luxemburg en Polen ontwikkelt.
De groep CFE telt momenteel meer dan 8.000 medewerkers en is op alle continenten aanwezig. CFE is op
Euronext Brussel genoteerd en is voor 62,10% in handen van Ackermans & van Haaren.
Voor meer informatie, gelieve contact te nemen met:
Ann Vansumere - Communication Manager
tel: +32 2 661 13 97
mail: ann_vansumere@cfe.be
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