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Als je als niet-Antwerpenaar in
Antwerpen gaat wonen, dan strijk
je het best neer in het centrum,
vond Pieter Van de Velde. En kijk,
op De Wilde Zee, het hartje van de
stad, vond hij een appartement
dat hij helemaal naar zijn smaak
inrichtte, met de hulp van Van
Halewyck & Marco Architects.

HOUT ALS RODE DRAAD
De zolderruimte die Pieter twee
jaar geleden samen met architecten Matthias Van Halewyck en Maria Marco bezocht, was, laten we
zeggen, een ‘wit blad’. Er was ooit
een poging ondernomen om er een
woonruimte van te maken, maar
de uitdaging was te groot gebleken. Er was zelfs nog geen water of
elektriciteit aanwezig. Het vergde
van de potentiële kopers dus een
grote portie creatief inzicht, maar
Pieter had niet meer dan half uur
nodig om de knoop door te hakken.
‘Er waren wel vijftien andere geïnteresseerden dus het moest snel
gaan en Matthias en Maria zagen
er wel iets in, dus hebben we meteen de sprong gewaagd.’
Meer dan eens durfde Pieter te vertrouwen op het inzicht van zijn architect. Zoals toen die voorstelde
om de vloeren, op maat gemaakte
kasten, de keuken en zelfs de badkamer, inclusief het bad in eikenhout te maken. ‘Mijn grootste
angst was dat het hier zou lijken op
het interieur van een chalet met al
dat hout’, zegt Pieter. ‘Maar Matthias was zeker van zijn stuk en garandeerde me dat de grote witte
vlakken van de muren alles wel in
evenwicht zouden brengen. Hij
toonde me met computerbeelden
hoe het eruit zou zien, maar dan
nog was het met een bang hartje
dat ik instemde.’

ZWART BRENGT PIT
‘Dat was inderdaad de grootste
evenwichtsoefening’, zegt Matthi- De zwarte meubels en details brengen diepte in het interieur

as, ‘om een goede balans te krijgen tussen de warme sfeer van
het hout en de hedendaagse, jonge touch erin te houden. De zwarte details doorbreken die houtlook, brengen diepte in het interieur en geven het geheel pit.’
Dat zwart creëert ook een eenheid door de verschillende ruimten, van de zwarte handvatten
aan de keukenkasten, langs de
zwarte werkbladen in het bureau
tot de zwarte stalen frames van
het doucheraam. ‘Het absolute
pronkstuk’, zegt Pieter. ‘We hebben het raamwerk laten maken
door een kennis die het in zijn
atelier met de hand heeft gemaakt.’ Het geeft een krachtige
toets aan de badkamer die verder
volledig met hout werd afgewerkt. Een gedurfde keuze, zeker
de houten omkasting van het bad
zelf. ‘Weinig mensen durven voor
hout te kiezen in een badkamer’,
zegt Matthias, ‘nochtans oogt het
warm en natuurlijk.’
‘Het vraagt natuurlijk wel wat extra onderhoud, ook al is het hout
behandeld om vochtinsijpeling te
voorkomen’, zegt Pieter. ‘Na een
bad ga ik met een droog doek over
het hout zodat er geen water achterblijft, maar als je eigenhandig
alles geïnstalleerd hebt, dan weet
je hoeveel werk erin gekropen is
en dan draag je wel zorg voor het
materiaal’, lacht Pieter.

LIEFDE VOOR
MATERIAAL
En of er vele uren handenarbeid
in gekropen zijn. ‘Ik ben zelf productontwikkelaar en ben best wel
handig, maar zonder de hulp van
mijn vriendin en familie die hier
elk weekend kwamen werken,

was het niet gelukt. Het hout hebben we ruw bij een houthandel
gekocht en op maat laten zagen in
een schrijnwerkerij, en dan was
het een heel puzzelwerk om daarmee de keukenkasten, de bar en
de dressingkast, die we samen
met de architect vooraf hadden
uitgetekend, mee te monteren.
En ook de vloeren hebben we zelf
gelegd.’
‘We zijn misschien geen vakmannen, maar we hebben alles wel
met veel liefde voor het materiaal
en oog voor detail gemaakt.’
En daarin is Pieter heel ver gegaan. Alle materialen hebben textuur, tot zelfs de handvaten van
de kasten en het stalen framewerk van het glas toe. ‘Dat lijkt
misschien wat absurd want niemand zal dat meteen opmerken,
maar voor ons moest het hele
plaatje kloppen’, zegt Pieter. Ook
de zwarte werkbladen en de eettafel zijn niet vlak, maar hebben
een houtstructuur die erdoor
schemert.

SPEL MET HOOGTES
Dat het appartement ooit een oude zolder was, is nu niet meer te
merken. Geen enkele muur en
geen enkele vloer was recht of waterpas. De niveauverschillen tussen de verschillende ruimten – de
zolder blijkt over twee verschillende huizen te lopen– maakten
het er ook niet gemakkelijker op.
Een handicap die de bouwheer en
de architect van bij het begin als
een uitdaging zagen en die ook
een van de grootste troeven is geworden van het appartement.
Door die hoogteverschillen krijg
je telkens een boeiend spel in de
beleving van de verschillende
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‘Mijn grootste
angst was dat het
hier zou lijken op
het interieur van
een chalet met al
dat hout’

Openingen in de muur werden groter gemaakt zodat de verschillende ruimten natuurlijk in elkaar overvloeien.

ruimten. En de oude spanten, die
in eer werden hersteld, onderstrepen het ambachtelijke. ‘We
hebben de oude muren weggehaald en de openingen die er waren ook vergroot, zodat alles een
vloeiender, natuurlijker geheel
werd’, zegt Matthias.

HEDENDAAGS
AMBACHTELIJK
Het ambachtelijke mag dan wel
doorschemeren, aan comfort is er
niet ingeboet, in tegendeel. Temperatuur en verlichting worden
met de iPad bediend en voor elke
sfeer is er een andere lichtcombinatie. En ook op het vlak van isolatie voldoet het appartement
ruimschoots aan de hedendaagse
normen. ‘Eigenlijk is dit een ideale starterswoning’, zegt Pieter.
‘Het was een halve ruïne toen ik
het kocht waardoor de aankoopprijs niet te hoog lag, en door zelf
veel te doen is de kostprijs binnen
de perken gehouden.’
En ook de samenwerking was uitzonderlijk volgens Matthias.
‘Doordat we allebei bezig zijn met
ontwerpen, maar vertrekken vanuit een ander kader– ik vanuit het
groter architecturaal verhaal en
Pieter vanuit het object – konden
we heel productief brainstormen.
We hadden als partners ook al
eerder samengewerkt, onder
meer voor een opdracht voor de
Zoo van Antwerpen, en deze ervaring was opnieuw een verrijking
dus de kans is groot dat er een
vervolg op deze samenwerking
komt.’
www.vanhalewyck-marco.com
www.bundl.be

Door de niveauverschillen is de ruimtebeleving in elke kamer anders.

Een eikenhouten bad: gewaagd, maar meer dan geslaagd.
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Ex-studenten Sint-Lucas winnen TripleA Award met campagne over Antwerpen

“Ontstaan aan de toog”
b
b
Antwerpen
Robby Sallaets (25) en Jeremy
Vanmaele (24) zijn de creatieve
breinen achter het We Are
Happy!-platform. Het duo
ging maandag met de TripleA
Award naar huis, de prijs voor
beste advertentiecampagne.
ll

“We zijn collega’s, maar we
zijn ook elkaars beste
vrienden.”

00 Een getuige heeft in de nacht van

dinsdag op woensdag twee mannen betrapt die hadden ingebroken in videotheek Lookiestore, op
de De Bruynlaan. De getuige, een
buurtbewoner, was wakker geworden van een luide knal. Meteen daarna trad het alarm in werking. De getuige waarschuwde meteen de politie en zag de inbrekers weglopen
richting Sint-Bernardsesteenweg.
De politie kon enkel nog vaststellen dat het glazen paneel van de inkomdeur was ingeslagen, dat er op
de vloer enkele pakjes sigaretten lagen, en dat er sigaretten gestolen waren. De politie voert een onderzoek.
Syma

roBBy0SallaEtS,0JErEmy0VanmaElE
WInnaars trIplea aWard

Antwerpen
Winkeldief grijpt
getuige bij de keel

00 Waarover0gaat0jullie0campagne?

“Het is eigenlijk meer een platform
dan een campagne. Het is onze
droom om van Antwerpen de meest
aangename plek ter wereld te maken. Met We Are Happy! proberen we
samen met de stad en haar inwoners
na te denken over de dingen die Antwerpen zo fantastisch maken. De negatieve zaken stellen we aan de kaak
op een positieve, opbouwende manier. Zo plaatsten we nepboetes bij
foutparkeerders met de boodschap
dat ze ook een Velo kunnen gebruiken.”

00 De politie spoort een winkeldief

op die zich dinsdag wel heel driest
heeft verzet toen hij werd betrapt.
Een winkelbediende van de Alvo
op de Sint-Bernardsesteenweg zag
hem de kassa passeren zonder voor
zijn boodschappen te betalen. De bediende liep samen met een collega
achter de man aan. In de Schijfstraat
konden ze hem letterlijk bij de kraag
vatten toen hij over een muurtje wilde klimmen. Maar de dief greep de
vrouwelijke bediende naar de keel,
en die moest dan wel lossen. Hij kon
ontkomen, maar wel zonder zijn jas
en gsm. De politie heeft nu zijn identiteit en spoort de dief op. Syma

00 Hoe0lang0hebben0jullie0aan0We
Are Happy!0gewerkt?

“We kennen elkaar al jaren, maar tijdens onze masteropleiding groeiden
we nog meer naar elkaar toe. We waren elk bezig aan ons eigen eindwerk
en schoten maar niet op. Daarop staken we de koppen bij elkaar en niet
veel later was We Are Happy! geboren. Onze eerste ideeën zijn op café
ontstaan. Nu zijn we bijna een jaar
verder en werken we al allebei, in
hetzelfde reclamebureau dan nog
wel. We hebben ons zelfs als duo aangeboden in het sollicitatiegesprek.
Naast collega’s zijn we dus ook beste vrienden van elkaar.”

Wilrijk
Inbrekers jatten
pakjes sigaretten

Antwerpen
Banden plat van
vier politiewagens

Robby Sallaets en Jeremy Vanmaele. foto WIm HendrIx

tiatief, om Antwerpen 2060 te promoten. Dat is schitterend!”

00 Hoe0ziet0de0toekomst0er0nu0uit0
voor0jullie?

“We zijn ontzettend trots op deze
prijs, want de concurrentie was zeker niet min. Maar we gaan niet zwe00 Op0welk0vlak0kan0de0stad0nog0 ven. Het was vooral een zeer leerrijke
ervaring. We kregen een voorsmaakverbeteren?0
“Antwerpen doet enorm veel inspan- je van hoe het er in het echte profesningen voor een propere stad. En sionele leven aan toe gaat. In de retoch slagen we er nog steeds niet in clamebusiness is die strijd om de besom sommige buurten schoon te hou- te campagne dagelijkse kost. Nu we
den. Ook de inwoners moeten zelf beiden werken hebben we wel miniets willen bijdragen. We weten dat der tijd om met We Are Happy! beAntwerpenaren van hun stad hou- zig te zijn. Maar we doen ons uiterste
den. Dat merkten we aan de massa- best om het initiatief samen met onze
le reacties. We zijn absoluut niet de ‘volgelingen’ toch verder te zetten.”
enigen die het een fantastische stad 00 Het0is0jullie0geraden!
vinden. Kijk maar naar het 2060-ini- EllEn0BogaErt

Wat0is0de0TripleA0Award?
l l De TripleA Award - de drie

A’s staan voor Antwerp, Advertising en Award - wordt georganiseerd door laatstejaarsstudenten Commerciële Communicatie
van de Plantijn Hogeschool.
De studenten organiseren de
ceremonie als eindwerk. De
prijs wordt jaarlijks uitgereikt
aan de makers van de beste advertentiecampagne.
Dit jaar vond de zevende editie
plaats. Voor het eerst streden
Vlaamse studenten met elkaar
voor deze titel.

Voor de studenten Commerciele Communicatie is de organisatie van de prijsuitreiking een
goede leerschool en de ideale
gelegenheid om te netwerken,
om contacten in het reclamemilieu op te bouwen.
In de provincie Antwerpen is er
heel wat reclametalent te vinden. Het oorspronkelijke doel
van de awards was om dat Antwerps talent in de schijnwerpers te zetten, maar sinds dit
jaar kunnen ook studenten zich
inschrijven.

00 In de buurt van het Koerdisch cen-

trum in de Pothoekstraat werden
woensdagavond de banden van vier
politiewagens platgestoken. “Er werd
ook een raam stukgeslagen van een
politiewagen”, weet politiewoordvoerder Fons Bastiaenssens. “De politie was ter plaatse om toezicht te
houden op de feestelijkheden naar
aanleiding van het Koerdisch Nieuwjaar. Ruim 280 Koerden namen deel
aan een optocht. Alles verliep ordentelijk. Pas toen de manschappen terugkeerden naar de voertuigen, stelden ze het vandalisme vast. Vermoedelijk werden de feiten niet gepleegd
door Koerden.” Syma,0aK

ANTWERPEN STAD.19S

donderdag 22 maart 2012

0

Van Halewyck & Marco Architecten tekenen tijdelijke kinderopvang in Kloosterstraat

Creatief met containers
b
b
Antwerpen

b
b
Antwerpen

In de Kloosterstraat opent het
Autonoom Gemeentebedrijf
Kinderopvang in september
een uitbreiding van
kinderdagverblijf Pagadder.
Geen prefabcontainers, maar
een constructie in staalbouw.

Studenten van de Karel de
Grote Hogeschool onderzoeken
de komende weken de
kwaliteit van de rechtbank. Ze
doen dat in opdracht van de
voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg.

ll

00 De studenten van de richting

“Mensen spreken nogal
vlug van containerklassen,
maar dat zijn het niet.”

FrAnk heIrMAn

IpAS

00 Het stijlvolle ontwerp is van Van

L-vorm rond grasperk
De constructie sluit aan bij het bestaande kinderdagverblijf Pagadder
en is opgevat in een L-vorm rond een
grasperkje. In totaal gaat het om
meer dan vierhonderd vierkante
meter, over twee verdiepingen. Er
is plaats voor vier leefgroepen van
veertien kindjes. Die hebben elk zowel een slaap-, speel- als badruimte
ter beschikking. Er is ook een centrale inkomhal waar de vier leefgroepen samenkomen.
Al het staal wordt geschilderd in
terracotta, een kleur die nauw aansluit bij de bakstenen gebouwen en
zadeldaken uit de omgeving. Een
luifel van zestig meter lang, die de
kindjes tegen de zon kan beschutten,
loopt langs de hele gevel.

Een impressie van het tijdelijke kinderdagverblijf, gezien van de kant van de Lange Riddersstraat (boven) en
de Kloosterstraat (onder). Foto Van Halewyck & Marco arcHitecten

Aan de kant van de Kloosterstraat
wordt het perceel niet op de rooilijn
dichtgebouwd. Tussen het voetpad
en het tijdelijke kinderdagverblijf
komt een grasvlakte met een boom.
“De plek is afgesloten met een hek,
maar zorgt wel voor licht en ademruimte in de straat”, vermeldt Matthias Van Halewyck.
Eind juni klaar
Vorige week begonnen bouwvakkers met de voorbereidingen voor de
funderingen. De staalmodules zijn
inmiddels al in aanmaak. De aannemer heeft zeventig werkdagen
uitgerekend, zodat het uitgebreide
kinderdagverblijf eind juni opgele-

De plek waar
Rubens begon
Het is weinig bekend, maar
Pieter Paul Rubens begon zijn
schilderscarrière in de Kloosterstraat. Toen hij in 1608 uit
Italië terugkwam, ging hij in
een huis in de Kloosterstraat
wonen. Het huis stond recht tegenover de verdwenen SintMichielsabdij, ongeveer op de
plek waar nu het tijdelijke kinderdagverblijf komt. Fh

ll

VOKA stelt Routeplan 2012 voor aan managers en politici

Wilrijk

Recepten voor de toekomst

Bathroom days 24 en 25 maart

00 In het provinciehuis waren woens-

b
b
Antwerpen

Kom onze sprankelende ideeën ontdekken
tijdens de Schrauwen Wilrijk ‘Bathroom days’
Bezoek eveneens de Kitchenhappenings, zelfde data en locatie

Met het Routeplan 2020 heeft
de Kamer van Koophandel haar
visie op Antwerpen en het
Waasland voorgesteld.

dagavond veel politici en bedrijfsleiders aanwezig voor de voorsteling
van het ambitieuze Routeplan van
de Kamer van Koophandel.
Het plan werd gepresenteerd als
een reeks recepten die de economie

in onze verder kunnen versterken.
Dat de haven, de logistiek en de
diamantsector in het plan gelden als
steunpilaren voor de regio, is vanzelfsprekend.
pvdp

ii www.voka.be

Lenteweekend

✁

op zaterdag 24 en zondag 25 maart
en ontdek ons ruim aanbod aan badkamers,
verwarming en wellness.

Bloemen en groen, ongelooﬂijk wat ze met je doen!

23 tot 26 maart 2012
Tijdens ons lenteweekend

WAAR:
WAAR:
Schrauwen
Schrauwen
Genk,
Wilrijk
Hasseltweg
- Boomsesteenweg
21, 3600 Genk
945

verd kan worden.
Vermoedelijk blijft de tijdelijke
constructie zo’n drie jaar staan.
Daarna wordt ze ontmanteld, om
nadien op een andere plek weer opgericht te worden.
Voor Van Halewyck & Marco Architecten was zowel het werk met
modulaire staalbouw als het ontwerpproces voor een kinderdagverblijf een verrijkende ervaring. Matthias Van Halewyck en de Spaanse
Maria Marco lieten eerder al van
zich spreken door de boetiek Y. Di
Cassanova in een van de Westkaaitorens op het Eilandje en het nieuwe
apengebouw van de Antwerpse Zoo.

Rechtspraktijk vatten voor hun onderzoek post aan de rechtbank zelf.
Jens Vanhellemont (20) uit Schoten is een van de elf studenten die
daar gisteren interviewde. “We spreken zowel advocaten als mensen die
niet professioneel met de rechtbank
in aanraking komen aan”, legt hij uit.
“Met onze vragen willen we meten
hoe tevreden de mensen zijn met
de geleverde diensten van de rechtbank.”
Zo wordt er onder meer gevraagd
of alles goed is aangeduid, of de
mensen goed zijn ontvangen en of
men tevreden is met de beveiliging.
“Het gaat enkel om de rechtbank zelf
en niet om rechtspraak. We vragen
niet of de mensen tevreden zijn met
de uitspraak van de rechter”, benadrukt Jens. Na dag één merkte Jens
alvast op dat de meningen soms heel
sterk konden uiteen lopen. “Dat is
echt frappant. De ene mens denkt
bijvoorbeeld over de beveiliging
van de rechtbank precies het tegenovergestelde dan een andere geïnterviewde”, legt hij uit.
Voor een definitieve uitslag en
conclusies is het nog veel te vroeg.
“Na de paasvakantie hebben we
nog een week de tijd om enquêtes
af te nemen. Ieder student moet er
vijftig doen.” Die week zullen ze zeker nodig hebben. “Bezoekers van
een rechtbank zijn vaak niet op hun
gemak, advocaten zijn meestal gehaast en van de ene naar de andere
zaal aan het hollen om te pleiten.
Een enquête neemt toch een tiental minuten tot een kwartier in beslag”, getuigt Jens. Daarna moeten
alle gegevens nog verwerkt worden.
“We denken wel op het einde van het
schooljaar klaar te zijn.”
De hogeschool hoopt uiteraard
dat de rechtbank de resultaten en
conclusies niet naast zich neerlegt.

MAtthIAS vAn hAlewyck
arcHitect

Halewyck & Marco Architecten uit
de naburige Stoofstraat. Het jonge
bureau, waarin Matthias Van Halewyck en Maria Marco sinds twee jaar
de krachten bundelen, won de offerte uitgeschreven door AG Vespa met
een verplaatsbare staalbouw, die al
voldoet aan de toekomstige energienormen van 2014 en die esthetisch
aansluit bij de historische Kloosterstraat.
“Mensen spreken nogal vlug van
containerklassen, maar dat zijn het
niet”, zegt Matthias Van Halewyck.
“Klassieke prefabcontainers zijn niet
energiezuinig en passen niet goed in
een omgeving. We werken met modulaire staalbouw, waarvan de elementen op maat van het project gemaakt zijn en elk apart gekoppeld
kunnen worden.”

Hogeschool
peilt naar
tevredenheid
rechtbank

WANNEER:
WANNEER:zaterdag
zaterdag17
24maart
maartvan
van10u
9u tot
tot 18u
18u &enzondag
- zondag
25 maart
18 maart
vanvan
10u10u
tot tot
17u17u
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op vertoon van deze bon.

Voor honderden managers werd het plan voorgesteld. Foto Patrick De roo

Claes
TUINCENTER

Drie Eikenstraat 590 • 2650 Edegem • Tel: 03/440 85 74

www.tuincenterclaes.be

Open: ma. di. do. vrij. za. 9-18 u.
zo.- en feestdagen 9-17 u.
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