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De productie van Renson ‘buitenleefruim-

tes’ is er al even en ook de kantoren zijn al 

een half jaar bemand. Maar vanaf novem-

ber opent op de gloednieuwe Renson out-

onder de naam ‘NOA outdoor living’ 

ook een indrukwekkend inspiratiepark zijn 

deuren. Een initiatief van Renson dat er – 

samen met meer dan 30 andere merken 

in ‘high-end outdoor living’ – uitpakt met 

12 realistische tuinen. Die dompelen je als 

bezoeker onder in het summum van ‘bui-

tenleven’.

ZERO ENERGY IMPACT

Op technisch vlak is deze nieuwe site 

-

guurlijk. Want achter de indrukwekkende 

façade gaat een ‘zero energy impact’ pro-

ject schuil, zelf voorzienend in water- en 

energieverbruik, met de meest duurzame 

technieken voor gezond en comfortabel 

in de praktijk.

Van deze productiesite gaat er geen indus-

trieel afvalwater naar riolen of oppervlak-

uit de lakstraat wordt bovendien via een 

verdamper gerecupereerd om er de pro-

-

proces. De energie voor die verdamper 

wordt mee opgewekt via de 6700 zonne-

panelen op het dak. Maar de verwaarloos-

bare ecologische voetafdruk heeft deze 

productiesite ook te danken aan het feit 

dat (ook al in de lakstraat) de restwarmte 

van de moffeloven hergebruikt wordt om 

het voorbehandelingswater voor te ver-

warmen. Zo wordt amper nog gas gebruikt 

om die baden op te warmen. Het intel-

op zijn beurt dan weer voor kleuroptima-

lisatie in de lakstraat. Minder kleurwissels 

betekent niet alleen een beter rendement, 

OUTDOOR EXPERIENCE 
CENTER IN CIJFERS
 

• 380 m lange gevel langs de E17 auto-

snelweg

• 10 ha (100.000 m²): totale oppervlakte 

van de Renson outdoor site (Renson 

productiesite

outdoor productiesite (verdeeld over 3 

bouwlagen)

outdoor kantoren

• 2.000 m² glas zonder zonwerende coa-

tings zorgt in de kantoren ’s winters 

voor maximale zonnewinsten in combi-

natie met performante buitenzonwering

outdoor living inspiratiepark (waarvan 

• Oktober 2022: oplevering werken

aanwervingen.

-

drag

• 1,7 miljoen liter hemelwater  kan er 

opgevangen en gerecupereerd worden 

onder het productiegebouw (en in 2 

bijkomende regenwaterreservoirs van 

waardoor het gebruik van leidingwater 

beperkt wordt tot het strikt noodzakelij-

ke. Daarnaast wordt ook alle proceswa-

ter lokaal gezuiverd en gerecupereerd. 

• 6.700 zonnepanelen zijn goed voor 2 

Megawatt stroom, zodat deze site nau-

welijks energie van het net nodig heeft.

• 3 x meer productiecapaciteit dan de 

outdoor living productiecapaciteit voor-

heen in Waregem.

in productie wordt gerecupereerd voor 

-

behandeling. 

• 120 boringen van 100 m diep (BEO-

veld) zorgen voor alle warmte- en koel-

voorzieningen. Dit BEO veld is gekop-

plafond, vloerverwarming en luchtgroep 

-

te. Ventilo-convectoren worden kort-

stondig ingezet om pieken op te vangen 

in de kantoren.

Industriële verf- en laksystemen naar 
nieuwe hoogten Rensoni


