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KBC opent transparant bankkantoor aan
vernieuwd Leuvens stationsplein
Op 6 februari neemt KBC een nieuw bankkantoor in gebruik binnen de
vernieuwde Leuvense stationsbuurt. De vijftien medewerkers bedienen voortaan
cliënten vanuit KBC Leuven - Esplanade, een samenvoeging van twee Leuvense
bankkantoren gelegen in de Parijsstraat en Diestsevest. Het gebouw met een
opvallende architectuur is ontworpen door het gereputeerde bureau Crepain
Binst Architecture en biedt tal van nieuwe voordelen voor de cliënt, waaronder
een betere beschikbaarheid, meer flexibele openingstijden en een
openkantoorconcept. De kantoordirecteur van KBC Leuven - Esplanade wordt
Jan Vanderwegen, die voorheen het kantoor in de Parijsstraat leidde. Dat kantoor
is ondertussen verkocht, terwijl Omnia Travel, de reisorganisatie binnen KBC,
van het kantoor in de Diestsevest zal gebruikmaken.
Meerwaarde voor de cliënt
KBC Leuven - Esplanade biedt tal van voordelen voor de cliënt. Zo is er de centrale
ligging vlakbij het stadscentrum, de gemakkelijke bereikbaarheid met openbaar vervoer
en wagen (gratis parkeergelegenheid in de nabijgelegen parkeergarage De Bond) en
de aangepaste openingstijden. Zo zal het kantoor op donderdagavond langer open zijn
rekening houdend met de latere openingstijden van stadsdiensten en winkels.
Daarnaast is het kantoor voor minder mobiele personen gemakkelijk bereikbaar via
twee liften en zorgt ook de uitgebreide aanwezigheid van automaten voor een optimale
dienstverlening (24 uur per dag en 7 dagen per week).
Ecologische kenmerken
Binnen het gebouw wordt voornamelijk gebruikgemaakt van energiezuinige verlichting
en is er een driedubbele beglazing op de twee bovenste verdiepingen om
warmteverlies te beperken. Daarnaast bestaan de niet-beglaasde gedeelten uit
hoogwaardige isolatiematerialen en is er een kruiswisselaar die de warme lucht in het
gebouw recycleert.
De ligging van het gebouw past binnen een architecturale harmonie
Jan Vanderwegen, kantoordirecteur KBC Leuven - Esplanade : “Toen we naar een
nieuwe locatie zochten, kregen we de kans om te bouwen in de moderne en
commercieel aantrekkelijke stationsbuurt en naast onze andere kantoren van KBC
Verzekeringen.” Wijlen architect Jo Crepain lag ook aan de basis van de nieuwe
gebouwen van KBC Verzekeringen langs de Tiensevest. Het nieuwe bankkantoor is
een volwaardig deel van het gehele gebouwencomplex en past volledig binnen het
nieuwe concept van het Martelarenplein.
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Door het doortrekken van de transparante sokkel is er nu een duidelijke verwevenheid
met de gelijkaardige architectuur van de gebouwen van KBC Verzekeringen en de
Leuvense stadsdiensten.
Om het niveauverschil tussen de stationsingang en de gebouwen te vergemakkelijken,
komt er ook een publieke lift. Die lift kan in eerste instantie worden gebruikt door
rolstoelgebruikers, mindervaliden of mensen met kinderwagens.
Een openkantoorconcept
Het nieuwe kantoor is op zijn minst opvallend te noemen. Het gereputeerde
architectenbureau Crepain Binst Architecture kreeg de opdracht om het gebouw
volledig te laten passen binnen het openkantoorconcept.
Opinieonderzoeken bij zowel KBC- als niet-KBC-cliënten hebben immers meermaals
uitgewezen dat cliënten voorstander zijn van een volledig open kantoor. Vandaar dat
de bank-verzekeraar sinds 2007 is gestart om zijn nieuwe bankkantoren aan te passen
en transparanter te maken.
Guido Poffé, algemeen directeur Retail- en Privatebankverzekeringsdistributie,
omschrijft het als volgt: “Met dit kantoorconcept kan KBC zijn kenmerkende waarden
van openheid, warmte en transparantie nu ook in de kantoorarchitectuur visueel tot
uiting laten komen.”
KBC Leuven - Esplanade: praktische informatie
De totale oppervlakte van het kantoorgebouw bedraagt 1 000 m2 waarvan 160 m2 als
zwevend gedeelte buiten het hoofdgebouw. Naast 9 adviesruimtes verdeeld over de
eerste en de tweede verdieping zijn er ook 5 permanent toegankelijke geldautomaten
(3 gelijkvloers en 2 op het niveau van de esplanade) en 5 extra automaten voor het
drukken van rekeningafschriften en uitvoeren van overschrijvingen.
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