THE HUB: DE EERSTE
MATERIALENBIBLIOTHEEK VAN
BELGIË OPENT DE DEUREN

NIEUW INNOVATIECENTRUM TOONT DE TOEKOMST
VAN INTERIEUR EN ARCHITECTUUR
De eerste materialenbibliotheek en centraal innovatiecentrum voor architecten en ontwerpers is een feit.
In Sint-Denijs-Westrem opende The HUB: een unieke locatie waar designers state-of-the-art producten,
vernieuwende architectuur, spraakmakend interieur en innovatieve materialen ontdekken op één plek.
Met The HUB bundelen 25 vooruitstrevende bedrijven de krachten om de toekomst van bouw en
architectuur te tonen aan architecten en ontwerpers. De creatieve speelplaats moet uitgroeien tot dé
verzamelplaats voor inspiratie en innovatie in Vlaanderen. Zowel voor architectuur als interieur.

MOBIELE MOODBOARDS
EN FLEXWERKPLEKKEN
In The HUB tonen dynamische modules een ruime selectie materialen terwijl mobiele flexwerkplekken
en moodboard-tafels architecten en ontwerpers alle ruimte geven om zelf aan de slag te gaan. “Dankzij
geïntegreerde fotografie ontvangen gebruikers bovendien het resultaat van hun moodboard rechtstreeks in
hun mailbox”, weet initiatiefnemer Robbert Desmet van Woodstoxx. Ook de integratie van de materialen in
virtual reality-beelden zal in de toekomst mogelijk zijn.

OP VRAAG VAN DE ARCHITECT
Dat er een grote vraag is naar een inspiratiecentrum voor architecten blijkt vooral uit het gebrek eraan.
“Architecten en designers zijn zelf vragende partij om nieuwe materialen en mogelijkheden te ontdekken”,
aldus Robbert Desmet. “Op vandaag moeten ze daarvoor zelf op zoek en langsgaan bij de vele aanbieders.
The HUB maakt het hen gemakkelijk. Op één centrale locatie vinden ze de innovaties die ze zoeken. To-thepoint en vooruitstrevend. Met alle ruimte om materialen en producten te combineren.”

KRUISBESTUIVING TUSSEN ARCHITECTEN EN FABRIKANTEN
Sowieso is de ambitie groot. The HUB moet het centrale verzamelpunt worden voor architecten, ontwerpers
en internationale sprekers in Vlaanderen. Met de materialenbibliotheek uiteraard, maar ook met events,
lezingen en workshops. Robbert Desmet: “The HUB staat voor kruisbestuiving in alle opzichten. Zowel
tussen de fabrikanten, de ontwerpers als de architecten onderling”. De initiatiefnemers willen de komende
drie jaar elke Oost-Vlaamse bouwmeester-voorschrijver minstens één keer over de vloer krijgen.
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PARTNERS VAN THE HUB
Architecten en ontwerpers inspireren kan enkel door materialen en producten van vooruitstrevende
fabrikanten en partners samen te brengen. In The HUB ontdek je op elk moment de innovaties van
deze bedrijven.

AQUALEX I waterkoelers & drinksystemen

OBUMEX I interieur

aqualex.eu

obumex.be

BELGIQA / WOODSTOXX I parket & houtbekleding

ORAC DECOR I sierlijsten

woodstoxx.be

oracdecor.com

BRUSTOR I zonnewering

PANASONIC / FRIGRO I warmtepompen

brustor.com

frigro.be

DECOSPAN I fineerhout

PATRICK PONSEELE I unieke raamdecoratie

decospan.com

patrickponseele.be

DELTALIGHT I verlichting

PORCELANOSA I keramische tegels

deltalight.be

porcelanosa.com

DUOTECNO I domotica

POULEYN I ramen, deuren & poorten

duotecno.be

pouleyn.be

HULLEBUSCH I natuursteen

RR INTERIEUR I interieur

hullebusch.be

rrinterieur.be

KANVAS I spanplafonds

SKYLUX I lichtkoepels

kanvas-spanplafonds.be

skylux.be

LIQUIDFLOORS I gietvloeren

STEELIT / VAROSTEEL I stalen profielen

liquidfloors.be

varosteel.be

MAISTER I creative services

STOOPEN & MEEÛS I pigmenten & kleurstoffen

maister.be

stoppen-meeus.com

MAPEI I bouwproducten

TOPGLASS I glas

mapei.com

topglass.be

METALFIRE I haarden

VIEW / BAKU I ramen & deuren

metalfire.eu

baku.be

MIELE I keuken- & huishoudtoestellen

XINNIX I deursystemen

miele.be

xinnixdoorsystems.be

NANOFIRM I virtual reality

MATERIA I netwerk voor innovatieve materialen

nanopixel.be

materia.nl
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VASTE UITVALSBASIS VOOR MATERIA
Met de komst van The HUB krijgt ook Materia een vaste uitvalsbasis in ons land. Materia is het wereldwijde
netwerk voor vernieuwende materialen. Het initiatief stimuleert duurzame en gezamenlijke innovatie en
verbindt makers met gebruikers. In The HUB stelt Materia permanent een collectie tentoon, gekoppeld aan
inspirerende lezingen.

ELKE DAG OPEN
The HUB is elke werkdag open en vrij toegankelijk. Voor België is het concept van The HUB nieuw. In het
buitenland is zo’n materialenbibliotheek al langer ingeburgerd. Kijk maar naar Broeinest. In twee jaar tijd
groeide het Nederlandse voorbeeld uit tot de referentie bij architecten en ontwerpers. Het initiatief telt
intussen al drie locaties. “Wij starten in het Gentse. Maar Vlaanderen is groot genoeg om ook in andere
provincies een vestiging van The HUB te starten. Al is dat toekomstmuziek”, aldus Desmet.

OVER THE HUB
The HUB is alles wat in België tot dusver ontbrak. Een technologische en creatieve speelplaats voor
designers en architecten, een kenniscentrum dat inspireert, een materialenbibliotheek waar nieuwigheden
als eerste voorgesteld worden, een netwerkplek voor inspirerende lezingen van internationale sprekers. The
HUB is een gezamenlijk project van 25 vooruitstrevende bedrijven en de centrale plek waar bouwinnovatie
en architectuur elkaar ontmoeten.

The HUB
Kortrijksesteenweg 1157
9051 Sint-Denijs-Westrem
info@thehub.gent
www.thehub.gent

OVER WOODSTOXX
Woodstoxx, het snelgroeiend houtverwerkend bedrijf uit West-Vlaanderen, is katalysator van The HUB. The
HUB is gevestigd boven hun nieuwe belevingscentrum voor Oost-Vlaanderen. Woodstoxx is gespecialiseerd
in houten vloer- en muurbekleding, maakt onder de merknaam Belgiqa Belgisch meerlaags parket en heeft
met Woodconstruxx ook een afdeling voor architecturale houten bijgebouwen.

Woodstoxx Gent

Woodstoxx Menen

Kortrijksesteenweg 1157

Hogeweg 245

9051 Sint-Denijs-Westrem

8930 Menen

info@woodstoxx.be
www.woodstoxx.be

CONTACT VOOR DE PERS
Beelden in hoge resolutie: www.thehub.gent
Meer vragen? Robbert Desmet helpt je graag:
robbert@woodstoxx.be / 0032 479 20 80 95
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