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UNIVERSITEIT ANTWERPEN

PROGRAMMA
1. Gelijkvloerse uitbreiding aan bestaande aula Major omvattend:
• nieuw foyergedeelte met circulatiezone aansluitend op bestaand 
gedeelte incl. nieuwe look & feel
• 2 klaslokalen met volledige IT uitrusting

2. Renovatie en interieur
• grote aula met regiekamer (aula Fernand Nedée) bereikbaar 
vanuit -1, 0 (foyer) en +1
• promotiezaal met regiekamer (kleinere aula) bereikbaar vanuit de 
foyer
• doucheruimte
• vestiaire
• mezzanine
• technische en sanitaire ruimten
• lounge

VOORGAANDE FASEN
• Gebouw Bio-& Moleculair Imaging Center
• Faculteit diergeneeskunde en leslokalen

BOUWHEER
Universiteit Antwerpen

CONTACTPERSOON
Dhr. Dirk Vandersmissen / +32 265 21 68

ONTWERPTEAM
SVR-ARCHITECTS nv / Macobo (stabiliteit), Botec (technieken)

UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie)
Augustus 2018 - september 2020

LIGGING
Universiteitsplein 1
B-2610 Wilrijk

OPPERVLAKTE
460 m² (uitbreiding)
2197 m² leslokalen (aula’s)

BUDGET
€  1.378.000,- (deel renovatie)
€  1.336.000,- (deel uitbreiding) 

UITBREIDING BESTAANDE AULA MAJOR & RENOVATIE + INTERIEUR AULA FERNAND NEDEE

Uitbreiding bestaande aula Major

BEELDEN  ©WYCOR
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De onderliggende vestiaire kan afgesloten door vijf 
schuifpanelen, in lichte houtkleuren, die in totaal een breedte 
van 12 meter overbruggen. 
De lounge ruimte in de Foyer is het tegenovergestelde, hier 
zorgen het zwarte plafond en donkerdere houtimitatie vloer 
voor het cosy gevoel. 

Voor academisch erfgoed was het belangrijk dat zij hun 
kunst konden blijven tentoonstellen. Waar voordien de kunst 
verspreid stond over de Foyer, is deze nu gecentreerd in een 
maatmeubilair volume met verschillende uitstekende nissen, 
die het loungegedeelte afbakent. 

De twee nieuwe klaslokalen zijn apart vanuit de foyer Aula 
Major bereikbaar, zodat zijn volledig autonoom inzetbaar zijn. 
De bestaande vijver wordt lichtjes in vorm aangepast teneinde 
rond de nieuwe uitbreiding een verharding aan te brengen. 

Dit alles aangevuld met los zitmeubilair in frisse, speelse 
kleuren. Tevens werd een voormalige regiekamer omgebouwd 
tot een sanitaire blok met 4 aparte douchekamers en 
verschillende, omliggende technische ruimten werden 
volledig gerenoveerd. Doordachte interieurdetails herhalen 
zich meermaals in deze totaalrenovatie.

COMPLEXITEIT
Gezien dit project zich situeert binnen een bestaande 
universiteitscampus bestond moeilijkheid van de opdracht 
erin , om zowel de uitbreiding als het renovatieproject te 
ontwerpen alsof het er altijd al geweest is.

Dit betekent een uitbreiding ontwerpen, rekening houdend 
de bouwkundige en natuurelementen in de onmiddellijke 
omgeving, en een interne renovatie doorvoeren met respect 
voor de originele architectuur van het gebouw, maar toch met 
een hedendaagse look and feel. 

Al de hedendaagse technieken werden keurig geïntegreerd 
in nieuw toegevoegde afwerkingselementen en de bijhorende 
mechanische apparatuur werd onzichtbaar weggewerkt.

ARCHITECTURALE KWALITEIT
De uitbreiding aan de bestaande aula Major (gebouw Q), 
werd zodanig ontworpen dat zij aanvoelt als een natuurlijke 
extensie, ‘alsof het altijd zo geweest is’. Dit door toepassing 
van dezelfde vormentaal en hetzelfde gevelmateriaal. 

Bij het binnenkomen van de Foyer is de trapbalustrade, 
bestaande uit een slanke regelstructuur die doorloopt over de 
borstwering en bepaalde accentmuren, een ware eyecatcher. 

Foyergedeelte met vestiaire, sanitairen en berging onder trapgedeelte

Promotiezaal (kleine aula) met regiekamer 

Foyergedeelte  multifunctioneel gebruik

Renovatie en interieur aula Fernand Nedée met regiekamer 
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Promotiezaal (kleine aula) met regiekamer 

Loungehoek met zwart plafond Uitbreiding foyerruimte Aula Fernand Nedée

Aula Fernand Nedée met natuurlijke lichtinval

Foyergedeelte  multifunctioneel gebruik

De aula Fernand Nédée is de op één na grootste aula van de 
Universiteit Antwerpen en wordt gebruikt voor de richtingen 
geneeskunde, farmacie en diergeneeskunde. Het gebouw 
dateert van begin jaren zeventig en was aan vernieuwing toe.
Deze aula en het interieur werden grondig gerenoveerd. Bij 
de start van het nieuwe academiejaar 2020-2021 kunnen hier 
630 studenten terecht en in de promotiezaal 155 personen.

Belangrijk was dat materialen en vormgeving voldeden aan 
de akoestische normen die vereist zijn voor auditoriumzalen. 

Plafonds werden volledig vernieuwd en bestaan uit een 
naadloze beplating die afgewerkt is met een akoestische 
spuitpleister.

Ze zijn ook zo ontworpen dat ze visueel in de ruimte lijken te 
zweven, los getrokken van de muren. Dit detail wordt extra 
geaccentueerd door lijnverlichting.

De vloeren, akoestische wandbekleding en auditoriumstoelen 
werden volledig vernieuwd. Het vroeger donkere interieur 
heeft plaats gemaakt voor een lichte look en feel gebaseerd 
op Scandinavisch design met veel wit en lichte houtaccenten.


