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Errata 

‘Gezocht: spel- en hangru-
imte’, in ‘A+291 Kids: Let’s 
Play’, pp. 70-71: de edities 
van de Leesstraat 2018, 
2019, 2020 en 2021 zijn re-
alisaties van Cakri vzw/
asbl en Muntpunt. Wauw had 
een ondersteunende rol in 
de productie van de editie 
2021.
 
‘A house for Urban Logis-
tics’, in ‘A+293 Brussels 
Architecture Prize’, p. 
18: het Bouwmaterialen-
dorp aan het Vergotedok in 
Brussel was een realisa-
tie van Tetra architecten, 
tegenwoordig gesplitst in 
Architectuurplatform Ter-
wecoren Verdickt (architec-
tuurplatform.com) en Maker 
architecten (makerarchi-
tecten.com).
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Een serre om van 
te duizelen

Landbouw is al lang geen zaak meer van ploeg en paard, 
akker en zon: technologisch gestuurde serres leveren op 
dezelfde oppervlakte veel meer oogst op dan traditionele 
teeltwijzen, zeker als je groenten in etages kweekt. Zo’n 
etagelandbouw is zelfs mogelijk boven op het dak van een 
ander bedrijf. Meta Architecten en Van Bergen Kolpa Ar-
chitecten bewezen het met Agrotopia, een reuzenserre op 
het dak van een veilingloods in Roeselare. Het mooie is dat 
ze de utilitaire constructie een ‘gezicht’ gaven. Daar zit de 
architecturale bijdrage.

Pieter T’Jonck – Foto’s Filip Dujardin
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EN Agriculture has long since ceased to 
be a matter of plough and horse, field 
and sun: technologically controlled 
greenhouses produce a much higher yield 
than traditional cultivation methods 
for the same surface area, especial-
ly when vege tables are grown on tiers. 
Such vertical cultivation is even pos-
sible on top of another company’s roof. 
Meta Architecten and van Bergen Kolpa 
Architecten proved this with Agrotopia,  
a giant greenhouse on the roof of an auc-
tion shed in Roeselare. What’s nice is 
that they gave the utilitarian construc-
tion a ‘face’. That is where the archi-
tectural contribution lies.

Agrotopia rooftop greenhouse Roeselare
Axonometry



Agrotopia was een van de pilootprojecten ‘Productief Land-
schap’ van de Vlaamse Bouwmeester. Die stellen de vraag 
hoe landbouw te verzoenen valt met andere claims op de 
open ruimte zoals ontspanning of energieproductie. Inagro, 
een onderzoeksinstituut voor de landbouw van de provincie 
West-Vlaanderen, kandideerde met het plan voor een serre 
boven op een veilinggebouw, die zijn warmteproductie uit een 
lokaal warmtenet haalt. 
 Inagro publiceerde een uitgebreid rapport over de licht-
jes duizelingwekkende technologische finesse van deze ca. 
!."""#m$ grote serre. Alle omgevingscondities, tot en met de 
aanvoer van CO$, zijn hier georganiseerd en becijferd. Daarom 
kun je hier ook niet zomaar rondlopen. Er is een strikt parcours 
uitgezet rond de deelserres, en elk bezoek begint met een hygi-
enische controle. 
 Wat kunnen architecten dan bijdragen aan een project waar-
van technologie de alfa en omega is? Over de serreconstructie 
hebben ze bijvoorbeeld weinig te zeggen: serreconstructeurs 
weten beter hoe je die bouwt. Maar ze hebben dan wel weer 
geen idee hoe je zo’n serre ook laat ‘spreken’. 
 Je ervaart Agrotopia vooreerst als een bizar cadavre exquis 
langs de ringweg rond Roeselare. Het ziet eruit als een foto van 
Filip Dujardin, maar dan echt. Een op zijn kant gekantelde 

serre van wel %$#m hoog staat op een zware betonnen tafel, die 
geschraagd wordt door zes kolossale betonnen cilinders van 
!#m hoog. Een fascinerend beeld. 
 Als je de hoek van de Oostnieuwkerksesteenweg omdraait 
en de oprit van het complex betreedt, biedt het gebouw een 
andere, maar even overweldigende indruk. De zuidgevel waar 
je op botst, is een zigzaggende serrewand, met een zigzaggende 
bovenrand die overloopt in de zigzagbeweging van de achterlig-
gende serredaken. De tip van die daken ligt op wel %&#m hoog. 
 Deze glaswand loopt aan de onderzijde mee omhoog met 
een kolossale betonnen trap die op een paar meter afstand van 
de betonnen sokkel van het gebouw staat. Aan de zijde van de 
sokkel stuikt de trap tegen een oplopende massieve betonwand, 
onderaan ondersteund door een rij kolommen. Aan de andere 
kant zigzagt de trap in de breedte mee met de gevel. 
 Deze twee gevels zijn de enige die je, als bezoeker, opmerkt. 
Een groot deel van de westgevel, evenwijdig met de ringweg, 
ligt immers verscholen achter een opzichtig garagecomplex. 
De oostgevel geeft uit op een parkeervlakte waar je niets te 
zoeken hebt. Daardoor heb je niet door dat juist die zo opval-
lende gevels van het complex aanhangsels zijn van de recente, 
!#m hoge loods voor verpakkingen van fruit en groenten die 
de eigenlijke sokkel is van het gebouw. 

Recente projecten

'
De gevels zijn zowel 
technologisch perfect 
logisch als hoogst 
expressief. De zuidgevel 
is een zigzaggende 
serrewand, met een 
zigzaggende bovenrand 
die overloopt in de 
zigzagbeweging van 
de achterliggende 
serredaken.

(
De !.""" m$ grote serre 
heeft een duizeling-
wekkende technologische 
finesse. Alle omgevings-
condities, tot en met  
de aanvoer van CO2 , zijn 
hier georganiseerd en 
becijferd.

(
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Meta – van Bergen Kolpa, Agrotopia, Roeselare

 Toch is die loods enorm: het noord-zuid gerichte hoofdvolu-
me meet %$" bij &"#m. De trap voegt daar aan de zuidzijde nog 
ruim )#m bij. Langs de ringweg heeft de loods een uitbouw van 
*" bij +%#m. Daar kwam de !#m brede ‘tafel’ op silo’s voor te staan. 
 De uitbouwen die het ontwerp voorzag langs de ringweg 
aan de inkomzijde zijn meer dan de banale verdwijntruc die 
gangbaar was in de %!de eeuw. Architecten stonden toen voor 
nieuwe opgaves, zoals spoorwegstations (denk: Gare du Nord 
in Parijs, of St. Pancras in London), die grotendeels bepaald 
werden door de perronoverkappingen waarvoor ingenieurs 
tekenden. Ze vonden er toen niet beter op dan die ingenieurs-
kunst weg te moffelen achter een ‘architecturale’ façade. Het 
was een teken van onmacht. 

 Dat is hier niet het geval. De architecten surfen mee op de 
serretechnologie, maar geven daar, in de ‘aangeplakte’ gevels, 
een draai aan, die die technologie laat spreken. De uitbouw met 
de silo’s en de gekantelde serre langs de ring biedt een oplos-
sing voor de vraag naar wateropslag en een hal voor ‘verticale 
landbouw’. De zigzagwand van de inkomtrap aan de zuidzijde 
zet de zigzagbeweging van het dak verticaal door. 
 Beide gevels hadden wellicht eenvoudiger gekund, maar 
zoals ze er nu staan, zijn ze toch zowel technologisch perfect 
logisch als hoogst expressief. Als een raadselachtig beeld langs 
de ringweg, als een bijna koninklijk plechtige opgang langs de 
zuidzijde. Ze vertalen zo, met de constructieve middelen van 
een serrebouw, het vernieuwende idee van dit project. 
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Architect 

Meta – van Bergen Kolpa
Website 

meta.be 
vanbergenkolpa.nl

Project name 

Agrotopia  
(rooftop greenhouse)

Location 

Roeselare

Programme 

Urban horticulture on the 
city’s rooftops: new-
build greenhouse with re-
search centre and visitor 
facilities on an existing 
warehouse roof

Procedure  

Pilot project Flemish 
Government Architect

Client 

Inagro – REO Veiling

Structural engineering 

Tractebel
Building physics 

Tractebel
Sustainability 

Wageningen University & 
Research (WUR) – Inagro

Lead contractor 

Persyn
Completion 

September 2021

Total floor area 

9,500 m2

Budget  

! 12,100,000  
(excl. VAT and fees)

Product / Supplier 

Soprema (roofing) 
Assa Abloy  
(access control)  
Geberit, FSB, Hewi,  
Delabie (sanitary)

01/500 5 10 20m
Agrotopia rooftop greenhouse Roeselare
Sections A and B

01/500 5 10 20m
Agrotopia rooftop greenhouse Roeselare
Floor plan level +1

Section Aa

Floor 0
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Verschijningsdatum: !".#$.%#%%

Afgelopen jaren begonnen steeds meer 
mensen thuis te werken. Dit heeft een 
grote impact op de kantoorsector, die 
de laatste jaren sowieso al met leeg-
stand kampte. Veel kantoorgebouwen 
uit de jaren !&'#–!&(# hebben bovendien 
grootschalige renovaties voor de boeg 
en de monofunctionele kantoortoren 
is een anachronisme waarin niet meer 
wordt geïnvesteerd. A+ onderzoekt welke 
toekomst het kantoor vandaag heeft.

Reimagining 
the Office

A+%$(  Small Escapes 
  Juni – juli !"!! 

In dit nummer publiceert A+ kleinscha-
lige projecten met een speciale focus 
op de eigen (tweede) woning van de ar-
chitect. Want meer nog dan een vlucht 
uit de ratrace, is ontwerpen voor zich-
zelf vooral een zoektocht naar traag-
heid, lichtheid, vrijheid en bovenal 
experiment.
 

A+%$*  Architecture of Energy
  Augustus – september !"!! 

A+ onderzoekt hoe de energiezuinige 
stad er vandaag uitziet en welke im-
pact dit heeft op de architectuur, zowel 
technisch als esthetisch.
 

A+%$)  At Your Service
  Oktober – november !"!!

In dit nummer onderzoekt A+ de ty-
pologie van de dienstbare architectuur 
en publiceert projecten die deze sector 
opnieuw op de kaart zetten, zoals ge-
meentehuizen, brandweerkazernes, po-
litiekantoren of postgebouwen.

Beste architect,  
laat ons weten wat u bouwt!

De redactie van A+ krijgt graag een overzicht van de recentste, kwalitatieve projecten 
die in België gerealiseerd worden. Hebt u de afgelopen twee jaar een project afgerond? Laat het ons weten!  

Surf naar a-plus.be/nl/dien-een-project-in.

+
HUB, reconversie van een bestaand kantoorgebouw uit de jaren ’*&, 
Antwerpen, %&%&
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