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Nieuwbouw: stand van zaken
In 2022 geen campus Galjoenstraat
meer? Heder op de Rozemaai?
Wij zochten uit hoe ver het staat met
de plannen.
De architecten van Bovenbouw Architectuur
tekenen onze nieuwe stek.
Na de architectuurwedstrijd, georganiseerd
door AG Vespa, werden zij door een jury,
waarin onder meer Erik Van Acker zetelde,
weerhouden.
Het architectenbureau heeft ervaring met
het tekenen van voorzieningen en scholen.
Hun stijl past bij Heder omdat ze zich
proberen inleven in de cliënten en hun
specifieke noden. Ze nemen de tijd om te
luisteren naar wat nodig is voor onze
cliënten en medewerkers, welke de
uiteindelijke gebruikers zullen zijn van het
nieuwe gebouw.
Partners zoals verblijf, revalidatie, facilitaire
en agogische dienst hebben regelmatig
contact met de architecten voor een
optimale afstemming. Het hele project is
een huzarenstukje door de krappe timing.
Tegen begin 2020 moet de eigenlijke bouw
immers van start kunnen gaan.

betrokkenen met voortdurend nieuwe
voorstellen en aanpassingen.
We willen ook voldoende aandacht besteden
aan de ecologische voetafdruk van het
gebouw. De overheid wil dat we een BEN
gebouw (energie neutraal) realiseren. De
kwaliteit van lucht, licht, geluid,
energieverbruik en klimaatregeling zullen
moeten voldoen aan de opgelegde
(strenge) normen.
Op sommige vlakken liggen onze eigen
normen nog een stukje hoger bijvoorbeeld
de impact van het omgevingsgeluid. We zijn
dan wel gelegen langs de A12 autosnelweg
maar de luchtkwaliteit en het geluid zullen
iets beter zijn dan in ons huidige gebouw
aan de Galjoenstraat.
Er wordt ook nagedacht over de aansluiting
op het warmtenet van Antwerpen, met als
doel het recupereren van warmte uit de
haven maar dat zal waarschijnlijk niet
haalbaar zijn door de voorgestelde strakke
timing van ons project.

«Momenteel is de
tekening nog als een
blokkendoos»

Verschillende werkgroepen buigen zich over
diverse vraagstukken, bijvoorbeeld:
leefgroepen op een verdieping, hoe en waar
komen de therapieruimtes, de installatie
van reuzeliften … Maar er wordt ook
nagedacht hoe we het aantal vierkante
meters kunnen beperken om de prijs te
drukken en hoe we kunnen vermijden dat
onze nieuwbouw op een ziekenhuis lijkt. We
willen natuurlijk dat deze plek voldoende
warmte uitstraalt.

De aanleg van een parking geïntegreerd in
het groen zal worden uitgevoerd als
‘parkeerdreef’. Er bestaan ideeën om te
werken met daktuinen en terrassen. We
denken ook aan de fietsers. De Rozemaai
ligt aan een (momenteel in aanleg zijnde)
fietsostrade met een eigen uitrit aan de
campus. En vanzelfsprekend zullen er
douches en kleedruimtes worden voorzien.

Momenteel is de tekening nog als een
blokkendoos. De blokkendoos moet nu
ingevuld worden: waar komt wat? Het is
een creatief proces dat loopt in een sfeer
van wederzijdse luisterbereidheid en een
goede samenwerking tussen alle

De financiering van het ganse project is
rond. Iets meer dan 32 miljoen euro wordt
door verschillende partijen ter beschikking
gesteld: BAM, VIPA, AGION, stad
Antwerpen, de Vlaamse Gemeenschap en
eigen middelen.
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Tot nu toe zijn er door alle afdelingen en de
scholen veel inspanningen geleverd om
binnen het vooropgestelde budget te blijven
door het aantal vierkante meters te
minderen. Daar worden allerlei creatieve
oplossingen voor gebruikt, zoals dubbel
gebruik van lokalen en bureaus, integratie
van ‘het Nieuwe werken’, vooral binnen de
administratieve diensten, of bijvoorbeeld ‘t
Sloepke en Hotel Pimpernel die een
badkamer zullen delen.
Alle cliënten, medewerkers, afdelingen en
scholen van de campus Galjoenstraat zullen
hun plekje krijgen op de Rozemaai, op en
rond de voormalige oefenvelden van
Germinal Ekeren. De Bootsmannen
verhuizen niet mee, zij hebben nood aan een
andere plek.
Tot 2021 zullen er in de omgeving van de
Galjoenstraat enkel voorbereidende werken
voor het BAM tracé plaatsvinden. De
werkzaamheden die extra overlast
veroorzaken door lawaai, fijn stof en
trillingen zullen pas van start gaan nadat de
verblijfsgroepen verhuisd zijn.
Maar de tijd kort en de deadlines komen
dichter: begin mei moet de
omgevingsvergunningsaanvraag buiten en
tegen september dient het
aanbestedingsdossier gepubliceerd te
worden. Begin 2020 moet de keuze van een
aannemer rond zijn zodat er gestart kan
worden met de eigenlijke bouw.
Als alles mee zit, kunnen we medio 2022 de
werf opleveren en verhuizen.

8

9

