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IMPORTANCE DU TRAITEMENT DE SURFACE DANS LA CONSTRUCTION ET L’ARCHITECTURETHEME

Aluminium in al zijn schoonheid:  
WZC Hollebeek Antwerpen:

Omwille van de unieke detaillering, diver-

siteit aan materialen en spraakmakende 

architectuur won WZC Hollebeek de 

Schrijnwerk Award 2017 in de categorie 

buitenschrijnwerk aluminium.

Het project ‘Hollebeek’ is een creatie van 

architectenbureau Xaveer de Geyter Ar-

chitects dat samenwerkte met studiebu-

reaus Boydens en BEC. Er werd gestreefd 

om elke beslissing zo universeel mogelijk te 

maken om tot een geïntegreerd ontwerp 

te komen. Hiervoor werd samengewerkt 

met de ingenieurs van Boydens en de stabi-

liteitsingenieurs van BEC. Stabiliteit, techniek 

en ontwerp moeten immers samen voor-

opgesteld worden en gezamenlijk een ant-

woord bieden op verschillende problemen.

Het woonzorgcentrum bestaat uit twee 

onafhankelijke gebouwen: het ene bevat 

zowel een zorgcentrum dat plaats biedt 

aan 120 ouderen als een dagverzorgings-

Het woonzorgcentrum is een futuristisch 

ogend woonzorgcentrum dat langs bui-

ten bijna volledig bedekt is met glas en 

Het schrijnwerk is gemoffeld in een zwarte 

kleur en opgenomen in innovatieve erkers 

gemaakt in Phonotherm – een materiaal 

met een zeer goede thermische isolatie. De 

ronde gevels waren een hele uitdaging qua 

maatvoering, uitlijning, enz. Men gebruikte 

voor het project duurzame materialen en 

maakten voor de productie van het schrijn-

werk volop gebruik van duurzame energie.

Het gebouw heeft de vorm van een boe-

merang, en dat is niet toevallig zo. “We 

hebben voor deze vorm gekozen zodat 

de ouderen aan de ene kant van het ge-

bouw diegenen aan de andere kant kunnen 

zien. En zodat ze ook een goed zicht op 

de omringende natuur hebben”, zeggen de 

architecten. Dat leek hen belangrijk omdat 

zorgbehoevende ouderen zich niet zo vaak 

naar buiten begeven.

Het gebouw van de assistentiewoningen 

ziet er volledig anders uit. Het bestaat uit 

witgekleurd beton en heeft grote ramen 

met goudkleurige geanodiseerde en ge-

polijste raamkozijnen. “We hebben er aan-

dacht aan besteed om het gebouw van de 

assistentiewoningen heel anders te maken 

dan dat van het woonzorgcentrum. We wil-

den namelijk het onderscheid in de verf zet-

ten. De ouderen in de assistentiewoningen 

kunnen nog grotendeels zelfstandig wonen.”
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