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RESIDENTIËLE HUISVESTING (BLOK C&D) / ONDERGRONDSE PARKING / BINNENGEBIED
BOUWHEER
Cores development
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PROGRAMMA
Gewonnen wedstrijdproject voor:
• De ombouw van een bestaand kantoorgebouw tot 74
assistentiewoningen met gemeenschappelijke ruimte.
• De ondergrondse niveaus en het binnengebied

ONTWERPTEAM
SVR-ARCHITECTS nv / Ingenieursbureau Jan Van Aelst
(stabiliteit) / Technum - Tractebel (technieken), Avant Garden
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7.400 m² residentiële huisvesting / 4.000 m² ondergrondse parking
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Wat zie je ?

Het bestaande gebouw deed dienst als kantoor en behoorde tot het geheel van kantoren in de Van Schoonbekestraat,
Mechelsesteenweg en Peter Benoitstraat.
De bestaande vloerplaatdikte over 2/3e van de oppervlakte
zorgt ervoor dat na afwerking geen plafondhoogte van
2.60m over blijft. Deze vloerplaten worden afgebroken tot
op het gelijkvloers en vervangen door dunnere vloerplaten.
De plaat van het gelijkvloers (afdek parking) blijft behouden
en ook de parking en funderingen blijven behouden. Dit
maakt dat structureel grotendeels dezelfde opbouw moet
worden aangehouden. De kolommenstructuur in het nieuwe
gedeelte kan op een eﬃciënter grid voorzien worden en ook
de gevelbalk kan hier minder hoog gemaakt worden.
Het totale gewicht van het gebouw mag niet meer bedragen
dan het huidige, teneinde de draagkracht van de funderingen
te respecteren. Dit vergde een structurele inventiviteit van
lichte draagvloeren en betekende een hele reeks beperkingen
in mogelijkheden.
Programma
Het project zorgt er mee voor dat er op de totale site een

divers programma voorzien wordt van wonen, kantoren
en assistentiewoningen. In het gebouw in de Van
Schoonbekestraat worden 74 assistentiewoningen voorzien
waar er ook gezocht is naar een mix in typologie: 1 en 2
slaapkamer appartementen, penthouses en gelijkvloerse
appartementen. Er wordt veel aandacht besteed aan de
gemeenschappelijke ruimten aangezien dit een belangrijke
rol speelt in het sociaal contact van de bewoners.
Op het gelijkvloers wordt aan de voorgevel en vlak naast
de centrale inkompartij een eerste grote polyvalente ruimte
voorzien. Deze ruimte kan zowel langs de inkompartij als
langs de achterliggende gang bereikt worden en kan op
deze manier ook nog eens opgesplitst worden in 2 kleinere
zaaltjes als de noodzaak er is en zelfs gebruikt worden los
van de assistentiewoningen. Er wordt een uitgeruste keuken
en berging aan voorzien om zoveel mogelijk activiteiten de
faciliteren. Deze ruimte wordt naar de straatzijde maximaal
opengewerkt als levendige plint.
Aan de achterzijde van het gebouw wordt een tweede ruimte
voorzien die aansluit op het gemeenschappelijk terras.
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De ruimte bevindt zich centraal in het gebouw op het
gelijkvloers en meteen na de inkompartij. Dit zorgt ervoor
dat ze goed zichtbaar en bereikbaar is voor de bewoners en
dat er meteen bij het binnenkomen een doorzicht is naar het
binnengebied.
In deze ruimte kan mogelijks een bar voorzien worden
waardoor de zitruimte in de zomermaanden mee met terras
kan fungeren.
Op elke verdieping worden er aan de trappen en liften
telkens 2 kleinere gemeenschappelijke ruimten voorzien.
Deze ruimten zullen per verdieping volgens noodzaak
anders ingericht worden. Ze liggen net naast de stijgpunten
aangezien hier toevallige ontmoetingen kunnen ontstaan. De
ruimten liggen ook aan de voor- en dus zuidgevel en brengen
zonlicht in de lange gang.
Gevels
Het project moet zich inpassen in een straat met vooral herenwoningen en appartementen.De bestaande voorgevel is
een glazen gevel met een bakstenen plint.

De gevel heeft een duidelijke verwijzing naar de kantoorfunctie
die erachter zit.
De nieuwe gevels van het te renoveren deel zijn gebaseerd
op de bestaande draagstructuur , nl een hoge gevelbalk tot
op borstweringshoogte gedragen door stalen kolommen
op regelmatige tussenafstand. Deze structuur zal bekleed
worden met gevelparement in verschillende verbanden die
de horizontaliteit van de opbouw benadrukken.
Tussen deze omklede kolommen wordt buitenschrijnwerk
voorzien dat afhankelijk van de achterliggende ruimte wordt
ingevuld met glas of en vast paneel.
De gelijkvloerse verdieping wordt bekleed met natuursteen in
dezelfde kleurtint als het parementmetselwerk.
De gevels van het nieuwe gedeelte sluiten qua draagstructuur
aan bij de te renoveren gevels, maar omdat de gevelbalk hier
niet zo hoog moet zijn, worden de ramen lager doorgetrokken
zonder de vereiste brandoverslag uit het oog te verliezen.
Dit geeft extra licht en vooral zicht naar buiten aan de
achterliggende ruimtes.
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Gevel

Typeverdieping

Gelijkvloers

De plint wordt raamhoog uitgewerkt in natuursteen en wordt
zoveel mogelijk open gewerkt met grote glaspartijen wat ter
hoogte van de gemeenschappelijke ruimte de levendigheid
van de plint bevordert.
Het materiaalgebruik in de nieuwe en de te renoveren gevels
is identiek. Het metselwerk is een grijs-beige steen met witte
schakeringen. Het buitenschrijnwerk en de borstweringen
zijn licht brons geanodiseerd. De kleur van de natuurstenen
plint sluit aan bij het metselwerk.
De dakverdieping wordt als een lichte structuur opgevat en
wordt bekleed met aluminium panelen met staande naad. De
kleur is dezelfde als het buitenschrijnwerk.
SVR-ARCHITECTS nv burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een nv
Volhardingstraat 26 2020 Antwerpen Belgium Tel +32 3 242 82 00 Fax +32 3 237 76 98
www.svr-architects.eu Ondernemingsnummer 0425.353.512 RPR Antwerpen

-4-

