
Nieuwbouw rusthuis en 27 serviceflats

Eureka

Het project Eureka is gelegen in de gemeente Evere, en bestaat uit een rusthuis van 160 kamers en een serviceflatgebouw met 28

assistentiewoningen. Het rusthuis en het serviceflatgebouw zijn twee onafhankelijke eenheden, gebouwd op een gemeenschappelijke

ondergrondse verdieping met parkeerplaatsen. De werking van de twee eenheden is autonoom. Het rusthuis is gelegen in het binnengebied,

het serviceflatgebouw werd langs de straatkant aan de De Boeckstraat gebouwd, op de plaats van een bestaand bureelgebouw.

Na afbraak van de bestaande gebouwen, beoogt men dankzij de twee nieuwe constructies de site te doen herleven door het een nieuw

imago en een nieuwe bestemming hieraan te geven, en dit terwijl  het comfort van de residenten wordt gemaximaliseerd. De beste

technieken werden hiervoor aangewend op gebied van verwarming, ventilatie, liften, elektriciteit, verlichting…  Ook worden voldoende

parkeerplaatsen voorzien alsook ad hoc fietsstallingen.

Het gebouw heeft  uitstekende energieprestaties alsook akoestische en anti-trillingisolatie om zo de impact op de omgeving van de

gebouwen te verkleinen. Naast de zeer performante isolatie, samengaand met een laag energie niveau peil (k<30 en energie behoeften <

50 kWh/m²/jaar), vertaalt de bijzondere aandacht voor het milieu zich in groene daken, regenwaterrecuperatie en infiltratiebekken, externe

zonneweringen en het gebruik van inheemse planten in de grote tuin die rond het woon- en zorgcomplex ligt. Deze tuin grenst aan

verschillende terrassen die kunnen gebruikt worden door de rusthuisbewoners en de residenten van de assistentiewoningen.

Het  nieuwe  gebouw  voldoet  dus  aan  alle  verwachtingen  van  een  eigentijds  woon-  en  zorgcomplex  met  veel  aandacht  voor  de

toegankelijkheid en de leefbaarheid van de bewoners en van het personeel.



Type: Nieuwbouw rusthuis en 27 serviceflats

Ligging: August De Boeckstraat 58 – 1140 Brussel (Evere)

Bouwheer: Burco nv

Architect: Archi 2000 bvba i.s.m. E.T.A.U.

Studiebureau Stabiliteit: Abcis – Van Wetter nv

Studiebureau Technieken: Sophia Group nv

Studiebureau Akoestiek: Venac bvba

Controlebureau: Seco cv

Veiligheidscoördinatie: Health & Safety Consulting bvba

E-peil: E 50

K-peil: K 30

Oppervlakte bovengronds: 12.319 m²

Oppervlakte ondergronds: 1.500 m²

Aanvang der werken: januari 2013

Einde der werken: september 2014

Uitvoeringstermijn: 21 maanden


