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ZORGCAMPUS HOF TER SCHELDE

BUDGET 
€  .........

PROGRAMMA
- fase 2 - Woon- en zorgcentrum met 20 assistentiewoningen

VOORGAANDE FASEN
- fase 1 - Hof ter Schelde, Linkeroever

BOUWHEER 
Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid 

CONTACTPERSOON 
Dhr. Johan D’Eer 

ONTWERPTEAM 
SVR-ARCHITECTS nv / Van Hoorickx (stabiliteit) / Botec (tech-
nieken)  

UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie) 
Juni 2016 - Januari 2020 

LIGGING 
August Vermeylenlaan 6
B-2050  Antwerpen

OPPERVLAKTE 
2.940 m² 

ZORGFLATS LINKEROEVER

RENDERINGEN : SVR-ARCHITECTS
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heid en huiselijkheid, ook de aangewende gevelmaterialen 
ondersteunen deze visie. 

De gevelmaterialen bestaan uit paramentmetselwerk in en 
patchwerk van een 5-tal kleuren en architectonisch beton 
voor de gevelvlakken, sokkels en terrassen . Aparte gevelde-
tails zoals invulvlakken of vaste zonneschermen krijgen een 
eigen invulling in hout of metaaluitzicht. Alle ramen worden 
uitgevoerd in een aluminium driekamersysteem, voorzien 
van glas met een verhoogde thermische isolatiegraad. 

Dit gebouw is opgevat als een tweede fase van de zorgcam-
pus linkeroever, waarvan het woon- en verzorgingscentrum 
en het nursinggebouw al uitgevoerd zijn. 

Het gebouw met 20 assistentiewoningen wordt gehuisvest in 
een bouwdeel van vier   bouwlagen, met op de 1ste en 2de 
verdieping 8 assistentiewoningen en op de 3de verdieping 4 
assistentiewoningen . 

De woningen hebben een noord - zuid oriëntatie en zijn ge-
rangschikt langs een gemeenschappelijke gang met aan de 
uiteinde circulatiekernen . 

Er zijn twee woning typologieën , een één-slaapkamertype 
van een ca. 60  m² en een twee-slaapkamertype van ca. 80 
m². Op het maaiveld wordt de mogelijkheid geboden voor de 
locatie van een commerciële functie, met laad-en losfaciliteit 
aan de noordzijde van het gebouw. 

De ontmoetingruimte van deze  20 assistentiewoningen is 
ingebed in de oppervlakte van de cafetaria van het WZC ge-
bouw. Niet alleen het diversifiëren van het volume staat in 
dienst van de menselijke schaal en de waarden geborgen-
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