
Nieuwbouw woonzorgcentrum, dienstencentrum en serviceflats (+ afbraak bestaande vleugel)

WZC Sint-Anna

Op de plaats van het huidige woonzorgcentrum Sint-Anna heeft Interbuild voor Zorgbedrijf Antwerpen een nieuw woonzorgcentrum

gebouwd voor een 180-tal bewoners (zes leefgroepen van een 30-tal woongelegenheden).

Er is ook een ondergrondse parkeergarage aangelegd met een 100-tal parkeergelegenheden voor bezoekers en personeel en in een tweede

fase zijn op diezelfde site een dienstencentrum en ongeveer 110 serviceflats gebouwd. Een deel van het bestaande woonzorgcentrum werd

daarvoor afgebroken.

Het nieuwe woonzorgcentrum is gebouwd op het grasveld naast het huidige woonzorgcentrum. Naarmate de bouw vorderde, werd een deel

van het huidige woonzorgcentrum afgebroken: de huidige vijver, fietsenstalling en serre zullen verdwijnen, maar de voorzijde van het

huidige parkje, de boerderij en de kapel bleven behouden.

Door het verrijzen van losse gebouwen ontstaan er tussen de gebouwen doorgangen (straaterven) die de doorwaadbaarheid van het gebied

bevorderen. Als tegenhanger van de straaterven worden op meerdere plaatsen op de site verblijfsruimten voorzien. Zo is de parktuin

grotendeels bewaard gebleven, werd voor de serviceflats een netwerk van groene en open ruimten voorzien en kan er in de buurt van de

nabijgelegen school een speelterrein voor kinderen komen. De huidige boerderij is behouden en verbouwd tot kinderdagverblijf om op die

manier de contacten tussen verschillende leeftijdsgroepen te bevorderen.

Het project werd gerealiseerd terwijl het bestaande woonzorgcentrum volledig of gedeeltelijk in gebruik bleef. Dit vergde bijzondere

aandacht op het gebied van planning, algemene coördinatie en veiligheid, zodat de toegankelijkheid en veiligheid continu gegarandeerd

bleven, onder andere voor bezoekers, bewoners en leveranciers.



Type:
Nieuwbouw woonzorgcentrum, dienstencentrum en serviceflats (+ afbraak

bestaande vleugel)

Ligging: Floraliënlaan 400 - 2600 Berchem

Bouwheer: OCMW - Zorgbedrijf Antwerpen

Architect: HUB cvba

Studiebureau Stabiliteit: ABT België

Studiebureau Technieken: RCR Studiebureau

Studiebureau Akoestiek: Daidalos Peutz

Controlebureau: Seco cv

Veiligheidscoördinatie: Bureau Bouwtechniek

K-peil: K 35

Oppervlakte bovengronds: 13.473 m²

Oppervlakte ondergronds: 2.721 m²

Aanvang der werken: april 2015

Einde der werken: februari 2018


