
-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

VOORMALIG SANATORIUM LEMAIRE

PROGRAMMA
- Restauratie-, uitbreiding en herbestemmingsopdracht
- Gebruik van het gebouw in overeenstemming houden met de
  mogelijkheden die het monument biedt. 
- RVT-kamers, assistentiewoningen, ondersteunende functies, 
  een publiek toegankelijk restaurant en een getuigekamer die 
  het oorspronkelijke leven in het sanatorium zal duiden.

VOORGAANDE FASEN
Nihil

BOUWHEER
Tombeekheyde NV

CONTACTPERSOON
Dhr. Werner Wouters / +32 3 680 29 90

ONTWERPTEAM
SVR-ARCHITECTS nv / Van Looy groep (stabiliteit, technieken) 

UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie)
Augustus 2008 - januari 2017

LIGGING
Waversesteenweg 331
B- 3090 Overijse

OPPERVLAKTE
± 15.183 m² restauratie / ± 6.706 m² uitbreiding

BUDGET
± € 21.000.000,- 

WOONZORGCENTRUM / ASSISTENTIEWONINGEN

Wat zie je ?

FOTOGRAFIE Steven Massart
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Een aantal uitbreidingen die tussentijds aangebouwd zijn, 
worden weggenomen zodat het oorspronkelijke beeld weer 
naar voren komt. In dialoog met overheidsdiensten (Natuur 
en Bos, Onroerend Erfgoed) wordt gewerkt aan een nieuw 
leven voor dit stuk modernistisch erfgoed.

Methodologie
Na een programma van eisen wordt een onderzoek begon-
nen dat uitmondt in restauratiedossiers die dankzij de voor-
bereiding in nauw overleg met het Agentschap Onroerend 
Erfgoed slechts op kleine punten aangepast moeten worden 
om vervolgens goedkeuring te vinden en toekenning van de 
subsidies.
Hieronder de belangrijkste stappen om daar te geraken:

Programma van eisen
De bouwheer zal het gebruik van het gebouw in overeen-
stemming willen houden met de mogelijkheden die het mo-
nument biedt.  Uitbating van het vastgoed betekent overle-
vingskansen voor het monument.  De overheidsdiensten van 
Onroerend Erfgoed beseffen dit,  maar het mag nooit zo 
zijn dat belangrijke erfgoedwaarden verloren gaan door aan-
passingen om het vastgoed bruikbaar te maken voor een 

Te Overijse, nabij Brussel ligt het voormalig sanatorium Le-
maire.  Gebouwd in 1936 - 1937 als tbc-sanatorium voor 150 
mannelijke patiënten is het gebouw tot 1987 in gebruik ge-
weest als ziekenhuis. 

Het sanatorium Joseph Lemaire in Tombeek van Maxime 
Brunfaut werd bij Koninklijk besluit van 13 december 1993 
beschermd als monument, het park als landschap. Op 5 ok-
tober 2009 krijgt het sanatorium de erkenning van bouwkun-
dig erfgoed. 

In 2008 werd de NV Tombeekheyde eigenaar.  Het oorspron-
kelijke idee van een zorgfunctie op deze bijzondere plek blijft 
behouden door de ontwikkeling van een rust-en verzorging-
stehuis in het hoofdgebouw.  De plannen omvatten naast 
RVT-kamers, assistentiewoningen, ondersteunende functies, 
een publiek toegankelijk restaurant en een getuigekamer die 
het oorspronkelijke leven in het sanatorium zal duiden.

Het hoofdgebouw bestaat uit een monolitisch betonskelet met 
invulmetselwerk en is geheel bekleed met keramische tegels. 
Alle schrijnwerk bestaat uit slanke gewalste stalen profi elen. 
Zowel gevelbekleding als schrijnwerk worden vernieuwd. 

Wat zie je ?Wat zie je ?

Wat zie je ?
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gevels en het interieur van het gebouw. 
- De deugdelijkheid van de draagstructuur werd onderzocht 
en diverse soorten schade werden in kaart gebracht.
- De gevels werden middels een volledige fotogrammetrie 
vastgelegd. Detailmetingen van het bestaande schrijnwerk 
werden gemaakt.
- Materiaalonderzoek en studie van de bouwwijze comple-
teren het onderzoek van het interieur. Een groot aantal stra-
tografi sche proeven bracht de oorspronkelijke verfkleuren 
aan het licht.

Diagnosenota’s
Na de staat van bevinding is er de vraag van het ontstaan 
ervan. De schadebeelden van de draagstructuur vonden 
hun oorzaak in gebrekkige uitvoering en bouwfysische te-
kortkomingen van het gebouw in haar omgeving. De huidige 
wetenschap kent inmiddels de principes die men moet res-
pecteren om een dergelijke uitvoering duurzaam te maken. 
De schadebeelden van de gevels kwamen voort uit foutief 
aanbrengen van ongeschikte bouwmaterialen. Uiteraard 
zijn dit zeer beknopte samenvattingen van de bouwfysische 
onderzoeken die door Bureau Bouwtechniek werden uitge-
voerd.

vooralsnog tijdelijke herbestemming. Hierom is een goede 
defi nitie van het programma van eisen vaak het vertrekpunt 
van een goede relatie met het Agentschap Onroerend Erf-
goed.

Bronnenonderzoek
De directe context van de bouwperiode vormt het uitgang-
spunt voor een bronnenonderzoek. De eigen archieven van 
de bouwheer kunnen de oorspronkelijke lastenboeken en/
of bouwtekeningen bevatten. Documentatie in andere ar-
chieven met materiaal uit de bouwperiode kan ook geraad-
pleegd worden. In dit geval vormden informatie uit het Amsab 
(Instituut voor Sociale Geschiedenis) alsook de ontwerp- en 
bouw-tekeningen uit het AAM (Archives d’Architecture Mo-
derne) de basis voor inzicht in het gebouw. De bouwheer 
Prévoyance Sociale heeft veel fotografi sche informatie die er 
onder andere voor zorgt dat verbouwingen correct gedateerd 
kunnen worden.  Een buurtbewoner, wijlen Mathieu Steen-
sels, verdient speciale vermelding wegens zijn informatie 
omtrent de werking van het gebouw.

Staat van bevinding
Dit luik valt uiteen in drie onderzoeken: de draagstructuur, de 

Wat zie je ?

Fotografi e Yvan Glavie

Wat zie je?


