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Veelaert Architecten & Partners

De assistentiewoning als hart van de gemeenschap

Waar zich nog niet zo lang geleden de

resultaat: een bekorende witte constructie,

normaalschool van de zusters Annonciaden

modern maar vertrouwd, massief maar niet

in Wijnegem bevond, prijkt nu een imposant

opdringerig.

complex dat plaats biedt aan 89 assistentie
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woningen, elegant verankerd midden in het

Integratie in de gemeenschap

groen en de gemeenschap. Oók de com-

Het voormalige scholencomplex van de

merciële gemeenschap: op het gelijkvloers

zusters Annonciaden ligt midden in het cen-

bevinden de appartementen zich zij aan zij

trum van Wijnegem. En dat is niet alleen

met kantoren, winkels, een restaurant en een

KISKVE½WGL^SSSOQEEXWGLETTIPMNOFIZMRHX

dokterspraktijk. Het unieke architectuur-

het domein zich te midden van een aantal

project staat op naam van Veelaert

relevante ankerpunten. De voorkant geeft

Architecten uit Antwerpen, dat de handen

uit op de drukke Turnhoutsebaan, met het

in elkaar heeft geslagen met de project-

gemeenteplein een steenworp verder. Via

ontwikkelaar. Architect en zaakvoerder

de zijkant leidt de Schoolstraat – een woon-

Jan

met

straat – naar de scholengemeenshap vlakbij.

projectarchitecte Veerle Duyck door het

Dat het project geen eenvoudige klus

proces dat heeft geleid tot het huidige

zou worden, was al van bij de aanvang

Veelaert

loodst

ons

samen
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duidelijk. Om de aangrenzende Schoolstraat

in het begin haar volle medewerking heeft

een dominerend nieuwbouwelement in de

tien meter te kunnen verbreden – een van de

verleend. Gezien het historische verleden

al bestaande wijk. De term ‘evolutie’ is hier

voorwaarden van de gemeente – moesten

van het complex, moesten we zorgvuldig

op zijn plaats. Welk denkproces heeft geleid

meerdere

afwegen wat waardevol was en behouden

tot het uiteindelijke resultaat?

Bovendien moest de nieuwe bestemming

moest blijven.”

Jan Veelaert: “Na de analyse was het zaak

ZER LIX HSQIMR VIRHEFIP ^MNR )IR ¾MROI

Die analyse heeft geleid tot de renovatie

om de ideale positionering op het domein

kluif voor de opdrachtgever. Hun keuze

van drie bestaande panden op het domein.

te zoeken, met het oog op doorwaardbaar-

voor Veelaert Architecten als partner voor

In het tuinpaviljoen zijn nu drie praktijkruim-

heid. We zijn daarvoor sterk uitgegaan van

het ontwerp werd mede bepaald door het

tes gevestigd, huis d’Arippe (net als het

krachtlijnen en zichtassen, die het totaalont-

vernieuwende, doordachte voorstel wat

tuinpaviljoen uit de periode voor 1835) is

werp sterk bepalen. De volgende stap in

volumetrie betreft.

omgebouwd tot drie appartementen. Huis

het proces was er een van pull, slice en

Jan Veelaert: “Ons ontwerp is volledig geënt

Meeus, oorspronkelijk een neoclassicistische

cut. We hebben het gebouw naar omhoog

op integratie in de omgeving. Van bij de start

privéwoning die dateert uit de periode tus-

getrokken om vervolgens delen weg te snij-

was immers duidelijk dat dit geen afgesloten

sen 1835 en 1861, biedt vandaag plaats aan

den en schuine verbindingslijnen te trekken.

complex mocht worden. Onze eerste stap

de kantoren van Costermans, de opdracht-

De Turnhoutsebaan laat immers hoog-

was dus een grondige analyse, niet alleen

gever van het project. De andere gebouwen

volume toe, maar de Schoolstraat niet. De

van de omgeving, maar ook van de volledige

op het terrein hebben plaats geruimd voor

lichte verschuivingen die zo ontstaan geven

site, met de voormalige kloostertuin en de

de nieuwbouw met schuin oplopende dak
dak-

moderniteit en dynamiek. Die dynamiek is

bestaande gebouwen.”

randen en hogere volumes in het midden

geankerd aan aandachtspunten, bepaald

panden

worden

uitgekocht.

om de zijkanten niet te belasten.

door de omgeving. De bomen in het park,

Pull, slice en cut

Klassieke materialen gecombineerd met

bijvoorbeeld. Hoewel het gebouw met zijn

Jan Veelaert: “Over het hele project heen is

diep ingesneden bouwvolumes en een uit-

zes bouwlagen best hoog is, wordt het zo

nauw overleg gepleegd met de provinciale

gepuurde detaillering maken het complex

niet gepercipieerd. De massiviteit van de

overheden en met de gemeente, die van

noch een doorslag van het verleden, noch

bouw wordt niet als storend ervaren.
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“We hebben gewerkt met herkenbaarheid

bestaande kader, maar gaat er net in op.”

de betonplaten op de grond, die niet alleen

en met diepte in de massa, met een romaanse

En dat gebeurt op meer dan één manier. Zo

een esthetische functie hebben, maar ook

vormgeving ook. Het gebouw is vrij massief,

komen er groendaken op het park- en het

een belangrijke rol spelen in de waterevacu-

de ramen hebben een zekere diepte. Dat

inkomvolume om de verbinding te maken

atie. Een groot pluspunt was dat het bedrijf

creëert een geborgenheid die herkenbaar

met het groen van de voormalige klooster-

heeft niet alleen uitgevoerd, maar ook

is en duurzaamheid uitstraalt. Het gebouw

tuin. Voor de concrete vormgeving en

architecturaal met ons heeft mee gedacht

roept de sfeer op van een vertrouwd

aankleding van het nieuwe gebouw is

om het geheel te doen kloppen.”

archetype.”

gekozen voor eenvoud in materiaal en tot

De buitenkant van het complex bestaat uit

de essentie herleide detaillering.

een 3cm dikke laag gevlamde Kroatische

Geef iets terug aan de omgeving

Veerle Duyck: “We hebben de details uit-

natuursteen, een esthetisch aantrekkelijke

Het volledige complex bevat 89 assisten-

gepuurd om het volume tot zijn recht te

kalksteen die toch hard en waardevol is.

tiewoningen, met oppervlaktes van 55

laten komen. Het is een terugkerende

Die geeft het complex meteen een bepaald

tot 140 m2. Veerle Duyck: “Het volume

vormentaal, die de tand des tijds moet kun-

cachet. Het schrijnwerk is van zwart alumi-

aan de straat telt vier bouwlagen, bij het

nen doorstaan. Materiaal en kleuren zijn

nium, dat eenvoudig samengaat met de gla-

centrale volume in het park zijn dat er zes.

bepaald in overleg met de opdrachtgever. Dat

zen borstwering en het stalen inkomvolume.

Toch wordt die hoogte nergens opdringerig,

geldt trouwens ook voor de buitenaanleg.”

De uitgepuurde vormgeving komt terug

door de harmonie met de omliggende bo-

Een van de partners voor de buitenaanleg

in de terrassen, die inpandig zijn en zo de

men en gebouwen. De schuine lijnen die het

was Eurodal uit Grobbendonk, specialist in

rust van het gebouw niet verstoren. Dat de

complex verbinden met de omgeving creë-

betonnen vloerplaten voor privéwoningen,

appartementen daarvoor ietwat aan nuttige

ren een bijzondere perceptie. Het massieve,

bedrijfsterreinen en openbare plaatsen.

oppervlakte inboeten, is een bewust offer

hoge gebouw is geen stoorzender voor het

Veerle Duyck: “Eurodal heeft gezorgd voor

ten voordele van de serene uitstraling van
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het complex. En de terrassen zijn niet het

wat voor een werk van deze omvang toch

het complex, het restaurant bijvoorbeeld

enige voorbeeld van oppervlakte die moet

vrij uitzonderlijk is. Meer nog: het project

trekt behoorlijk wat passanten. Het is een

wijken voor rust en harmonie.

werd van bij het begin gedragen door

gezonde mix van gemeenschappen bínnen

Veerle Duyck: “De rooilijn is niet alleen

de gemeenschap. Dat is onder andere

de gemeenschap.”

aangepast in de Schoolstraat, die tien meter

te danken aan de communicatie, die altijd

Het Annonciaden-project past perfect in

is verbreed, maar ook aan de Turnhoutse-

open en duidelijk is verlopen. Geen zware

de algemene visie van Veelaert Architecten,

baan. Daar is de rooilijn een aantal meter

problemen dus, maar het was ontegen-

waarvan andere projecten als de Lins

naar achter geplaatst om de straat meer

sprekelijk een uitdaging om het project op

Tower aan de Waaslandtunnel, De Dames

invulling te kunnen geven. Zo geeft de

de juiste manier vorm te geven.”

op de Meir of de Post aan de Groenplaats in

architectuur iets terug aan de omgeving,

Veerle Duyck: “Integratie in de omgeving

Antwerpen een prima illustratie zijn.

de straat is een stuk luchtiger geworden.

is sowieso bij al onze projecten een uit-

Jan Veelaert: “We hebben een bepaalde

Dat is een goede zaak voor zowel de

gangspunt. Dat gaat ook breder dan het

visie en strategie die terugkeren in onze

gemeente als de opdrachtgever.”

architecturale. Hier was het van belang

projecten. Inspiratie, perspectief, omgeving

dat de gebouwen de juiste invulling kregen

en wisselwerking zijn een aantal van onze

De maatschappij weerspiegeld

en ook op die manier een band met de

basisprincipes. Maar als ontwerpbureau

Een project als dit heeft ongetwijfeld heel

gemeenschap vormden. De toegankelijkheid

streven we bij elk ontwerp ook naar

wat voeten in de aarde gehad. We peilen

van het park, het actieve betrekken van

eerlijkheid en duurzaamheid, essentiële

KVEEKREEVHIWTIGM½IOIYMXHEKMRKIR

de assistentiewoningen in het stedelijke,

uitgangspunten voor een geslaagd project.”

Jan Veelaert: “Echte problemen hebben

commerciële, schoolse gebeuren. Geen

we bij het ontwerpen van dit project niet

makkelijke opdracht, maar wel een die is

Tekst: Sara Brouckaert

gekend. Er zijn ook geen klachten geweest,

geslaagd. Mensen vinden hun weg naar

Foto's: Hendrik Biegs

Veelaert Architecten & Partners cvba
Straatsburgdok Noordkaai 33 b6 – 2030 Antwerpen
t. 03.605.19.54
info@veelaertarchitecten.be – veelaertarchitecten.be
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