
-1-

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

ACKERMANS & VAN HAAREN

PROGRAMMA
- realisatie van vernieuwd hoofdkantoor

VOORGAANDE FASEN
Nihil

BOUWHEER 
Ackermans & van Haaren 

CONTACTPERSOON 
Dhr. Piet Bevernage / +32 3 231 87 70

ONTWERPTEAM 
SVR-ARCHITECTS nv 

UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie) 
Mei 2005 - Maart 2007 

LIGGING 
Begijnenvest 102-113 en Schermersstraat 42-46
B-2000 Antwerpen

OPPERVLAKTE 
5.700 m² 

BUDGET 
€  8.000.000,-

HOOFDKANTOOR

Wat zie je ?

FOTOGRAFIE Yvan Glavie 
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visuele boodschap van de architectuur is dan ook duidelijk: 
hier zetelt een onderneming met wortels in het verleden maar 
met de blik op de toekomst.

De groep voert de toren bovenop het historische gebouw in 
haar logo. 

Nog een duidelijke boodschap: van hier uit heeft Ackermans 
& van Haaren zicht op zaken.

In het centrum van Antwerpen ontwierp SVR-ARCHITECTS 
het vernieuwde hoofdkantoor van de groep Ackermans & van 
Haaren. AvH noteert op Euronext en maakt deel uit van de 
Bel 20. Het project integreert een belangrijk historisch hoek-
pand, enkele statige herenwoningen met balkon en koets-
poort en een nieuwbouw tot een opmerkelijk geheel waarin 
oud en nieuw hun identiteit behouden.

De historische panden werden volledig gerenoveerd en 
hun rijke interieur vormt nu het vertrouwenwekkende decor 
waarin over samenwerken en investeren wordt gepraat.

De nieuwbouw met zijn enorme glazen gevel, gevat in een 
ingenieuze spinconstructie van metalen buizen, contrasteert 
radicaal met het historisch pand in baksteen en zandsteen. 
Hier bevinden zich de kantoren, alle ontworpen langs een 
centrale gang.

De parketvloeren en het binnenschrijnwerk in donker Ameri-
kaans noten zorgen, samen met het zachte licht, voor een 
warme huiselijkheid, die contrasteert met de zakelijke sfeer. 
De diversiteit in de activiteiten van Ackermans & van Haaren 
weerspiegelt zich in de diversiteit van de architectuur. De 
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