
Nieuwbouw ondergrondse parking, appartementen en woningen

Leopold

In opdracht van Immpact nv staan wij in voor de nieuwbouw van een wooncomplex in hartje Antwerpen, bestaande uit 94 appartementen

en 8 woningen met een ruime ondergrondse parking verdeeld over 3 verdiepingen.

In het binnendomein is er een volledig aangelegde groenzone voorzien.  De gebouwen zijn ook voorzien van groendaken.

De gevels worden onderaan voorzien van een natuursteenplint met daarboven een gevel in crepie.  Aan de straatzijde worden ook prefab

betonpanelen voorzien in een witte kleur die zo nauw mogelijk dient aan te leunen bij de witte crepie.  Er zijn tal van terrassen, zowel prefab

als inpandig.

De parking op verdieping -1 is voorbehouden voor de bewoners van de appartementen, terwijl de parking op verdiepingen -2 en -3 zullen

worden uitgebaat.  Alle ondergronds verdiepingen zijn voorzien van een sprinklerinstallatie en een RWA-installatie.

De grootste uitdaging van het project is de logistiek door het ontbreken van plaats. De volledige oppervlakte van de werf is in eerste

instantie nog bebouwd.  Deze gebouwen moeten gesloopt worden en over de gehele oppervlakte zal er een bouwput gemaakt worden tot

niveau -9m50.

De aan- en afvoer van materialen dient te gebeuren via een 5,5m brede straat. Ook tijdens de afbraak en het maken van de

funderingswanden zullen de naburige panden gestut en/of onderschoeid worden zodat alles op zijn plaats blijft staan. Eén van de te stutten

panden is onder andere de Arenbergschouwburg.



Type: Nieuwbouw ondergrondse parking, appartementen en woningen

Ligging: Henri Van Heurckstraat 9-23 - 2000 Antwerpen

Bouwheer: Immpact nv

Architect: Styfhals & Partners nv

Studiebureau Stabiliteit: Ingenieursbureau Meijer bvba

Studiebureau Technieken: CES nv

Studiebureau Akoestiek: Bureau De Fonseca bvba

Veiligheidscoördinatie: V.E.T.O. & Partners

E-peil: E 70

K-peil: K 40

Oppervlakte bovengronds: 12.158 m²

Oppervlakte ondergronds: 16.657 m²

Aanvang der werken: januari 2016

Einde der werken: mei 2018

Uitvoeringstermijn: 29 maanden


