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KANTORENCAMPUS RUBENS

PROGRAMMA
- realisatie van nieuw kantoren-campus met parking

VOORGAANDE FASEN
Nihil

BOUWHEER 
Kaïros 

CONTACTPERSOON 
Dhr. B. De Landsheer / +32 3 820 64 54

ONTWERPTEAM 
SVR-ARCHITECTS nv 

UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie) 
1998 - 2000 

LIGGING 
Uitbreidingstraat (Singel)
B-2600 Antwerpen

OPPERVLAKTE 
22.500 m² bovengronds / 18.000 m² parking 

BUDGET 
€  25.000.000,-

KANTOREN / PARKING

Wat zie je ?

FOTOGRAFIE Freddy Haegeman
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KANTORENCAMPUS RUBENS

Het volledige project bevat 22.500 m² kantoorruimte en       
huisvest belangrijke bedrijven als Rabo, Interlabor, Regus, 
Graydon, Mediaxis en Loeff-Claeys-Verbeke die vanuit deze 
basis hun plannen voor de toekomst gestalte geven.

In opdracht van projectontwikkelaar Kaïros ontwierp SVR- 
Architects een nieuw kantoren-campus aan de Antwerpse 
Ring.  Omdat het gevelbeeld aan de Ring reeds volledig 
dichtgebouwd is, opteerden de architecten voor het open-
breken van deze ‘muur’ en besloten om vier onafhankelijke 
gebouwen op te trekken in plaats van één monolitisch blok 
dat de vrije ruimte opnieuw zou dichten.

Door de gebouwen haaks op de Ring in te planten creëerden 
ze openingen en introduceerden op die manier een verfris-
send accent in deze ‘atlantic wall’.

Ondanks hun individuele vormgeving bindt een sterke lijn van 
architecturale eenvoud het geheel.  De twee middelste ge-
bouwen zijn elkaars spiegelbeeld.  De buitenste verschillen 
sterk van elkaar.  Eén werd ontworpen als het segment van 
een cirkel en werd bovenaan bekroond met een gaanderij 
met luifel.  Licht, ruimte en comfort vormden de belangrijkste 
aandachtspunten binnenin.

Rondom de gebouwen werden de passages ingericht als 
groene patio’s met bomen, struiken, graspleintjes en water-
partijen.

Wat zie je ?


