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West-Vlaanderens grootste kijkwoning opent de deuren voor het grote 
publiek  

Op zondag 28 april opent West-Vlaanderens grootste kijkwoning de deuren voor het grote publiek. 
All-Bouw stripte het volledig gebouw en maakte er één grote kijkwoning van. Van 10 tot 17 uur 
ontmoet je er de architect en de coördinator-uitvoerder van dit project. Op het terrein van 3300m² 
kun je bovendien doorlopend live inspiratie opdoen voor een (her)nieuwbouwwoning of 
investeringsproject. 

All-Bouws volledig gestripte kantoorgebouw is sinds begin 
dit jaar één grote kijkwoning waar je als bouwheer 
inspiratie kunt opdoen voor een (her)nieuwbouwwoning 
of appartement. Je ziet er o.a. vloerbetegeling van 
120x120, parket, groot aluminium schrijnwerk, een in-het-
werkblad-ingebouwde dampkap, een accordeon-
schuifraam, meerdere manieren om aircosystemen weg te 
werken, verschillende soorten indirecte led-verlichting, 
domotica, meerdere bewerkingen en verwerkingen van 
beton, … .  

Je ontmoet er bovendien de architect die de herbestemming van het bedrijf bedacht heeft èn Simon 
Alleman, zaakvoerder van All-Bouw en coördinator-uitvoerder van het volledige project.  

Herbestemmen is het nieuwe bouwen 

All-Bouw is totaalaannemer met het comfort van een 
bouwfirma. Het bedrijf bouwt echter niet enkel 
nieuwbouwwoningen. Het sloopt ook oude panden, 
verkavelt bouwgrond en trekt appartementsgebouwen op. 
Met de herbestemming van het eigen kantoor is All-Bouw 
nu ook klaar om zich op het terrein van de reconversie of 
herbestemming te begeven. 

Voor de in- en uitbreiding van het kantoor koos de 
onderneming erg bewust voor hernieuwbouw en dus voor 
het behouden van hun oorspronkelijke site in Roeselare. 
De tweede All-Bouwgeneratie toont hiermee zelf voor hoe 
er moet worden omgegaan met de beschikbare ruimte in 
Vlaanderen.   

Kom kennis maken op Nieuwbouwzondag: 

Wanneer? Nieuwbouwzondag 28 april 2019 tussen 10u en 
17u - Waar? All-Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare - Wat? www.allbouw.com/kijkwoning - 
Wie? Ontmoet het All-Bouwteam èn architect Pieter Verfaillie van bow architecten 

Contactgegevens pers:  
Chloé Van Eecke 
051 25 30 25 
chloe.vaneecke@allbouw.com 

 

MEER INFO  & DOWNLOADS 
www.allbouw.com/pers 
(downloads) 
www.allbouw.com/showroom 
(herbestemming) 
www.allbouw.com/kijkwoning (NBZ 
kijkwoning) 

All-Bouws kijkwoning in cijfers: 

• 3.300m² totaal terrein • 600m² 
groen • 625m² stockage • 725m² 
kantoren en showroom • 175m² 
ontspanningsruimte • 30 
parkeerplaatsen • 13 km elektrische 
bekabeling • 1 km waterleiding • 
100.000 liter hemelwateropvang 


