
Nieuw kantorencomplex

KBC ‘DE VESTEN’

Op initiatief van vastgoedontwikkelaar Landsbeeck NV werd door Interbuild langs de Tiensevest  een project van ± 43.000 m² kantoren over

een lengte van 300 meter gerealiseerd. Dit nieuwe kantorencomplex, gelegen tussen het Martelarenplein en het Provincieplein, bestaat uit

5 afzonderlijke gebouwen geplaatst op één glazen sokkel.

Volledig in overeenstemming met het voorliggende BPA werd een complex ontworpen dat het bestaande gat tussen het Station en het

Provinciehuis moest opvullen, maar tegelijkertijd ook nog voldoende open ruimte zou creëren. Met het oog op deze vereiste, werd dan ook

gekozen voor een volledig transparante sokkel met een hoogte van 5 m. Daarnaast werd aan de spoorzijde gewerkt met een splitgevel,

waardoor een nog grotere doorkijk ontstond vanaf de Tiensevest doorheen het kantorencomplex, richting spoor. Alle gebouwen hebben een

gevel in graniet en glas. De natuursteen werd  op verschillende wijzen bewerkt. Zo werd gebruik gemaakt van  vlamstralen, frijnen en

waterjet, en enorm hoge waterdruk om de natuursteen ruw te maken. Meerdere tinten, rood, wit, groen, zwart en geel,  kleuren nu de

Tiensevest.

De gebouwen B en C en D en E werden de nieuwe kantoren voor KBC Verzekeringen. De Stad Leuven verhuisde haar eigen administratie

naar de locatie van het station en koos gebouw A met zicht op het Martelarenplein. Onder de glazen sokkel bevindt zich ondergronds een

parkeergarage voor 700 voertuigen gespreid over 3 lagen volgens het systeem van een splitlevel. De lagen -1 en -1 ½ worden gebruikt als

publieke fietsenstalling voor 5.000 fietsen en zijn via de Tiensevest op drie plaatsen publiek toegankelijk.

 



Type: Nieuw kantorencomplex

Ligging: Tiensevest - 3000 Leuven

Opdrachtgever: KBC Verzekeringen

Architect: Crépain Binst Architecture nv en ARCHI + I bvba

Promotor: THV Landsbeeck - Interbuild

Studiebureau Stabiliteit: M. & A. Van Wetter bvba

Studiebureau Technieken: VK Engineering nv

Studiebureau Akoestiek: Venac bvba

Controlebureau: voor KBC: Advisers bvba; voor Stad Leuven: AOS Belgium nv

Oppervlakte bovengronds: 42.893 m²

Oppervlakte ondergronds: 29.935 m²

Aanvang der werken: oktober 2005

Einde der werken: april 2008

Uitvoeringstermijn: 28 maanden


