
Bouw van 116 serviceflats, een dienstencentrum, een ondergrondse parking, wegenis- en omgevingswerken

Silsburg

Gelegen aan de Herentalsebaan te Deurne, omringd door de stadstuintjes van het OCMW Antwerpen, ligt het project Silsburg; het tweede

project voor het Zorgbedrijf Antwerpen waarbij het bouwen van seniorenflats centraal staat. Het project werd gerealiseerd door Interbuild

nv  in opdracht van de THV Silsburg en werd in gebruik genomen vanaf juni 2012.

De bebouwing bestaat uit twee bouwvolumes.  Het eerste bouwvolume is opgebouwd uit 2 tot 5 verdiepingen. Het tweede bouwvolume telt

16 appartementen en is 3 verdiepingen hoog. In totaal werden er 116 flats voor senioren gebouwd, inclusief een dienstencentrum op het

gelijkvloers  en  een  ondergrondse  parking  voor  38  wagens.  In  de  ondergrondse  parking  zijn  eveneens  alle  technische  ruimtes

ondergebracht. Het concept van de seniorenflats op Silsburg is gelijklopend aan dat van de seniorenflats op de site Gallifort. De flats hebben

immers ook hier meer het karakter van een woning dan van een appartement.  Elke woning beschikt over twee buitengevels en een eigen

voordeur. Bovendien is één vijfde van de flats gesitueerd op de begane grond en direct toegankelijk. Deze flats beschikken over een

privé-tuintje, in aansluiting met de leefruimte. Op de verdiepingen verloopt de circulatie op beschutte galerijen en ingesloten muffe gangen

worden volledig geweerd. De helft van de flats op de verdiepingen werd  voorzien van een terras.

Met  een E70 energieprestatiepeil  en een K30 isolatiewaarde voldoen de appartementen tevens aan de hedendaagse behoeften en

comforteisen. Voor de verluchting van de appartementen is gekozen voor een centraal verluchtingssysteem en de verwarming wordt

gestuurd vanuit een centrale stookplaats.



Type:
Bouw van 116 serviceflats, een dienstencentrum, een ondergrondse parking,

wegenis- en omgevingswerken

Ligging: Herentalsebaan 559 - 2100 Deurne

Bouwheer: Zorgbedrijf Antwerpen

Opdrachtgever: Schelde Senior-Invest I nv

Architect: THV Bladt & Verstraeten - DHP

Promotor: THV Silsburg

Studiebureau Stabiliteit: Arcade nv

Studiebureau Technieken: Arcade nv

Studiebureau Akoestiek: Venac bvba

Controlebureau: Seco cv

Veiligheidscoördinatie: Regnard bvba

Oppervlakte bovengronds: Flats: 10.069 m², Dienstencentrum: 986 m²

Buitenaanleg: Parking: 1.673 m²

Aanvang der werken: januari 2011

Einde der werken: juni 2012

Uitvoeringstermijn: 18 maanden


