
Nieuwbouw appartementen en commerciële ruimte

Scheldekaai & Zuiderflank

Scheldekaai en Zuiderflank zijn beide residentiële projecten met respectievelijk acht en vier bovengrondse bouwlagen. Ze brengen samen

69 appartementen en 1 commerciële ruimte onder.

Het project brengt beide bouwvolumes samen in één gebouw, geconfigureerd in een L-vormig grondplan waarbij Scheldekaai gelegen is

langsheen de Ledeganckkaai en uitzicht geeft op de Schelde. Zuiderflank ligt parallel met de Jan Vanhoenackerstraat van waaruit de

gemeenschappelijke binnentuin bereikbaar is via een voetgangers- en fietspad.

Het gebouw heeft samen met de aangrenzende woontoren “Scheldezicht” een gemeenschappelijke kelder bestaande uit drie ondergrondse

bouwlagen. De ondergrondse kelder biedt plaats aan 176 parkeerplaatsen, 234 fietsstalplaatsen (bereikbaar met fietslift), 71 bergingen,

technische ruimtes en waterreservoirs.

Het gebouw wordt uitgevoerd in witte prefab betonelementen voor de muren, vloerplaten en terrassen, voorzien in 2 verschillende texturen.

Het buitenschrijnwerk bestaat uit aluminium in antracietkleur. De borstweringen van de terrassen worden uitgevoerd in glas met houten

handgrepen. Een scheidingselement tussen de appartementen in wit glas vormt een terugkerend accent voor de terrassen. De terrassen

worden afgewerkt met een houten bekleding. De platte daken worden als extensief groendak aangelegd.

Scheldekaai pakt uit met een luxueuzere binnenafwerking en een prachtig zicht op de Schelde, Zuiderflank met een intiemere uitstraling.

Interbuild realiseert Scheldekaai en Zuiderflank voor de bouwheer Triple Living nv, eigenaar van deze site.

Scheldekaai en Zuiderflank maken deel uit van het project ‘Nieuw Zuid’, een nieuwe wijk in het zuiden van Antwerpen. Het projectgebied is

gelegen tussen de Scheldekaaien, de Namenstraat, de Jan van Gentstraat, de Brusselstraat en de Ring.



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 en commerciële ruimte

Ligging: Ledeganckkaai - 2000 Antwerpen

Bouwheer: Triple Living nv

Architect: THV AwzBe Baumschlager-Eberle i.s.m. Styfhals & Partners

Studiebureau Stabiliteit: Establis nv

Studiebureau Technieken: CES nv

Studiebureau Akoestiek: Venac bvba

Controlebureau: Seco cv

Veiligheidscoördinatie: Technix bvba

E-peil: E 60

K-peil: K 40

Oppervlakte bovengronds: 8.278 m²

Oppervlakte ondergronds: 10.547 m²

Aanvang der werken: augustus 2016

Einde der werken: mei 2018

Uitvoeringstermijn: 21 maanden


