
Nieuwbouw appartementen, commerciële ruimten en ondergrondse parking

Kaai Nieuw Zuid

Het project Kaai Nieuw Zuid betreft de nieuwbouw van 77 appartementen, 5 commerciële ruimten op de gelijkvloerse verdieping en 2

ondergrondse niveaus. Interbuild realiseerde dit project voor de bouwheer Triple Living nv, eigenaar van deze site.

Het bovengrondse gedeelte bestaat uit 2 aparte gebouwen, Blok 1a ontworpen door het Antwerpse architectenbureau Poponcini&Lootens

en Blok 1b ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau Atelier Kempe Thill. Beide gebouwen hebben dan ook een heel verschillend

uitzicht maar vormen toch een mooi geheel: de buitengevel van Blok 1a werd afgewerkt met witte architectonische beton panelen en

uitkragende terrassen gecombineerd met kleurrijke glazen colorbelpanelen en donkergrijze raamprofielen; de buitengevel van Blok 1b werd

afgewerkt met antraciet grijze balken, kolommen en panelen uit architectonische beton, gecombineerd met bronzen raamprofielen.

De ondergrondse niveaus zijn gemeenschappelijk en bestaan uit circa 99 parkeerplaatsen, technische lokalen en een 20-tal bergingen.

Blok 1a en Blok 1b vormen de eerste gebouwen op de site ‘Nieuw Zuid’ gelegen tussen de Van der Sweepstraat en de Kennedy-tunnel, waar

in totaal 38 nieuwe gebouwen zullen komen met verschillende bestemmingen.

Beide blokken voldoen aan het thema innovatieve huisvesting ondersteund door het idee Bigger&Cheaper, waarbij de interactie tussen de

leefruimte binnen en het panorama (zicht op park en Schelde) versterkt wordt door de leefruimte de mogelijkheid te geven om een grotere

ruimte en een landschap in te palmen. Dit wordt gerealiseerd door op de grote terrassen niet-geisoleerde schuiframen te voorzien die in de

tussenseizoenen zorgen voor een aanzienlijke toename aan bruikbare leefruimte.

Voor de hele site ‘Nieuw Zuid’ wordt door de stad Antwerpen een extern warmtenet aangelegd dat door toepassing van hernieuwbare

energie ieder gebouw voorziet van warmte.





Type: Nieuwbouw appartementen, commerciële ruimten en ondergrondse parking

Ligging: Van der Sweepstraat, Ledeganckkaai - 2000 Antwerpen

Bouwheer: Triple Living nv

Architect: Poponcini & Lootens ir. architecten bvba - Atelier Kempe Thill

Studiebureau Stabiliteit: Studiebureau Forté bvba

Studiebureau Technieken: CES nv

Studiebureau Akoestiek: Venac bvba

Controlebureau: Seco cv

Veiligheidscoördinatie: Technix bvba

E-peil: E 70

K-peil: K 40

Oppervlakte bovengronds: 11.224 m²

Oppervlakte ondergronds: 3.953 m²

Aanvang der werken: december 2013

Einde der werken: januari 2016

Uitvoeringstermijn: 25 maanden


