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Vikureen spiegelplaten
Pop-up coffeebar K UNDER THE BRIDGE - Kortrijk
16 bedrijven, 2 hogescholen en 3 designbureaus gingen een tijd geleden samen 
aan tafel zitten om te “co-creëren” in het project “Kortrijk Creëert”. Gedurende 
ruim 18 maanden werd er gebrainstormd, gediscussieerd, geschetst en prototypes 
gemaakt. K UNDER THE BRIDGE is hiervan het resultaat!

Behalve een “3 dimensionele K” enerzijds, een online-tool voor “de mooiste plekjes 
van Kortrijk” anderzijds, is er ook het ontwerp van mobiele elementen inzetbaar 
voor allerlei doeleinden. Deze elementen worden gestapeld in een container met 
mogelijkheid om die te huren bij de stad Kortrijk voor allerlei events. Zo kan men 
er een podium mee bouwen, beurswanden mee opstellen, combinaties maken 
van tafels en stoelen voor een wijkfeest,… zonder enig gebruik van schroeven, 
spijkers of ander montagegerief. Alle elementen zijn te koppelen door middel van 
spanbanden en houten vulblokjes (onzichtbaar na montage)
In het project K UNDER THE BRIDGE rollen de mobiele elementen als het ware 
als een rollend tapijt uit de container, net als een rode loper, voortkabbelend als 
het water uit de Leie. De “gepimpte” container, tijdens de biennale interieur 2016 
dienstdoend als een gezellige pop-up coffeebar, maakt van deze unieke locatie 
onder de Noordbrug ongetwijfeld een hotspot! Het project is bijgevolg ook opgeno-
men in de creative city tour tijdens de biennale; men kan er een tussenstop maken 
om even te genieten van de mooie omgeving en de Leieboorden bij een gezellige 
kop koffie.Voor de container zelf opteerde A3 ontwerpburo voor een bekleding met 
(lichtgewicht) Vikureen spiegelpanelen, zodat deze volledig opgaat in de omgeving 
wat de installatie optimaal laat uitkomen. 

Vikureen is een stevig water- en vochtbestendig plaatmateriaal. Het materiaal kent 
een goede mechanische verwerking en laat zich snijden, zagen, frezen, stansen 
en ponsen met standaard gereedschap. Vikureen kennen we vooral als een ide-
aal materiaal voor de creatie van displays. Met deze toepassing- bekleding van 
een container- bewijst het ook de perfecte plaat te zijn voor creatieve en originele 
wandbekledingsprojecten. Vikureen spiegelplaten beschikken over een ideaal op-
pervlak en hebben een een mooie gladde structuur. 

A3 ontwerpburo werkte mee aan de innovatie van de mobiele elementen inzet-
baar voor allerhande opstellingen. Anderzijds stond A3 ontwerpburo ook in voor 
het ontwerp, concept en inplanting van de volledige tijdelijke installatie onder de 
Noordbrug. Vink leverde de Vikureen spiegelplaten die mede door hun licht ge-
wicht, de container in een mum van tijd, omtoverden tot een spiegelende doos, 
een “coffee-bar to be seen”!
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