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Een collectief, comfortabel en ecologisch project 







• delen van praktijkervaring 

• enkele valkuilen blootleggen 

• debat rond ecologisch bouwen concretiseren 

 

 

4 

DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE 



PLAN VAN DE PRESENTATIE 

 

I. projectdata 

II. architectuur en inplanting 

III. bouwen 

5 



I. PROJECTDATA 

programma : 

 •renovatie van 50 sociale woningen 

•bouwen van een kinderdagverblijf voor 36 

kinderen 

•aanleggen van een openbaar park 



I. PROJECTDATA 

bouwheer : 

 •BELIRIS (federale investeringsmaatschappij voor Brussel) 

•GW Sint-Joost-ten-Node (sociale huisvestingsmaatschappij) 

•Gemeente Sint-Joost-ten-Node 



I. PROJECTDATA 

bouwduur : 

 •2013 – 2018 

budget : 

 •13,5 miljoen euro excl. BTW 

oppervlakte : 

 •woningen: 5.636 m² 

•kinderdagverblijf: 484 m² 

•ondergrondse parking: 582 m² 



II. ARCHITECTUUR EN INPLANTING 

 

• volumetrie en inplanting 

• bewoonbaarheid 

• duurzaamheidsambities 

• materialisatie en architectuur 
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context en locatie : 
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bestaand gebouw Plantenstraat 



bestaand gebouw Linnéstraat 



bestaand gebouw Linnéstraat 



II. ARCHITECTUUR EN INPLANTING 

bestaande toestand met een onontwikkeld 

binnengebied en twee gebouwen die 

teruggetrokken van de straat staan ingeplant 



II. ARCHITECTUUR EN INPLANTING 

verbinden van het binnengebied met de 

Planten en de Linné-straat door middel van 

het openen van de gelijkvloerse verdiepingen 

van beide gebouwen 



II. ARCHITECTUUR EN INPLANTING 

inplanten van het volume voor het 

kinderdagverblijf langs het binnengebied 



II. ARCHITECTUUR EN INPLANTING 

door middel van twee groene hellingen wordt 

het intensief groendak van het 

kinderdagverblijf verbonden met het park en 

de straat 



II. ARCHITECTUUR EN INPLANTING 

om voldoende natuurlijk licht toe te laten 

treden in het volume van het kinderdagverblijf 

worden er patios voorzien  
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II. ARCHITECTUUR EN INPLANTING 

bewoonbaarheid: 

 •dubbelgeöriënteerd of 
zuid-oost geörienteerde 
appartementen 

•grote terrassen steeds 
uitgevend op de 
woonkamer 

•grote ramen 

•natuurlijk verlichte 
circulatiezones 

•mix van verschillende 
typologiën 

 

 

 



II. ARCHITECTUUR EN INPLANTING 

bewoonbaarheid: 

 
•dubbel georiënteerde appartementen 

•zuid georiënteerde appartementen 

•grote ramen voor veel natuurlijk licht 



II. ARCHITECTUUR EN INPLANTING 

duurzaamheidsambities: 

 •energetisch – passiefbouw 

 

 

•materialen, waterhuishouding, 

biodiversiteit - voorbeeldgebouw 



III. BOUWEN 

 

• fasering 

• grondwerken 

• sloopwerken 

• betonherstellingswerken 

• gevelschil 

• buitentrap 
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 •fase 1 – asbestsanering 



III. BOUWEN 

fasering: 

 •fase 1 – asbestsanering 

•fase 2 – renovatie 

 



III. BOUWEN 

fasering: 

 •fase 1 – asbestsanering 

•fase 2 – renovatie 
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fasering: 

 •fase 1 – asbestsanering 

•fase 2 – renovatie 

 



III. BOUWEN 

grondwerken: 

 

te preciseren 

•versteviging van de 

bestaande 

funderingen met 

micropalen 
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III. BOUWEN 

grondwerken: 

 •versteviging van de 

bestaande 

funderingen door 

middel van 

micropalen 

•bodemverontreiniging 

•‘archeologische’ 

vondsten 



III. BOUWEN 



III. BOUWEN 

structuur: 

 •strippen van het bestaande gebouw tot op de 

primaire structuur 

•betonherstellingen 

•brandweerstand en akoestiek 

•terrassen 
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III. BOUWEN 

structuur: 

 •strippen 

•betonherstellingen 

 









III. BOUWEN 

structuur: 

 •strippen 

•betonherstellingen 

•bestaande balken 

en hoogte onder 

plafond 

 





III. BOUWEN 

gebouwschil: 
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III. BOUWEN 



gebouwschil: 

 •houten kisten 

gevuld met 

cellulosevlokken 

•gevelbekleding met 

platen op basis van 

thermohardende 

kunststof 

III. BOUWEN 









gebouwschil: 
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•pleister op isolatie 

voor zijgevels 

Linné-toren en 
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gebouwschil: 
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AANDACHTSPUNTEN 

 

• hoogte onder plafond 

• integratie technieken 

• secties van bestaande structuur 

• betonrot 

• funderingen 
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CONTACT 

 

Siegfried SMEETS – A2M 

architect, creative manager  

 : +32 2 640 51 81  

e-mail : smeets@a2m.be 


