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DELOITTE & TOUCHE

PROGRAMMA
- ontwerp en realisatie van nieuw kantoorgebouw

VOORGAANDE FASEN
Nihil

BOUWHEER 
Banimmo Real Estate 

CONTACTPERSOON 
Dhr. F. Dewael / +32 3 800 85 00

ONTWERPTEAM 
SVR-ARCHITECTS nv 

UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie) 
1999 - juni 2001 

LIGGING 
Lange Lozanastraat 270
B-2018 Antwerpen

OPPERVLAKTE 
6.700 m² 

BUDGET 
€  8.500.000,-

KANTOORGEBOUW

Wat zie je ?

FOTOGRAFIE Freddy Haegeman
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DELOITTE & TOUCHE

via glazen wanden en openingen visueel verder in weer an-
dere ruimtes.

De technologische voorzieningen op het vlak van domotica, 
thermiek, akoestiek en beveiliging zijn van topniveau en ver-
zekeren de medewerkers - ook de mindervaliden, voor wie 
bijzondere faciliteiten werden voorzien - van een performan-
te, professionele infrastructuur, vlakbij de Antwerpse Ring en 
de opritten naar de autosnelwegen.

In Antwerpen ontwierp SVR-ARCHITECTS een nieuw kan-
toorgebouw.  De vormgeving, de integratie in de stedelijke 
omgeving en de unieke uitkijk op een van de grootste bin-
nentuinen van de stad, geven het gebouw een inspirerend en 
transparant karakter.  Twee eigenschappen die sterk gewaar-
deerd worden door de medewerkers van het internationale 
audit- en adviesbureau Deloitte & Touche die, na jarenlang 
opereren vanuit verschillende locaties verspreid over de 
stad, hun krachten en know how bundelen in een nieuw re-
presentatief gebouw.

Het gebouw werd ontworpen in twee vleugels die elk op hun 
manier harmoniëren met de bestaande omgeving, zonder 
zich erin te verliezen.  Het gebouw ontplooit zich ten volle 
in de gebogen gevel van de linkervleugel en in de discrete 
kracht van de in gradijnen opstijgende rechtervleugel.
De groene campus rondom onderstreept de identiteit van het 
geheel.

Binnenin creëren licht en luchtigheid een gevoel van 
transparantie.  Op veel plaatsen is het gebouw ook letterlijk 
doorkijkbaar.  Kantoren, meetingrooms, auditoria, liftsassen 
en restau¬rant zijn nooit ‘afgesloten’ van elkaar maar lopen 
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