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(Beeld: Marc Sourbron)

(Beeld: AF Fotografie)

PXL MAD  
School of Arts, 

Hasselt

Begin dit jaar bracht PXL Digital alle opleidingen en speci-
alisaties rond digitale technologie van de PXL Hogeschool 
samen in een nieuw gebouw aan de Hasseltse ring. PXL 
MAD - School of Arts kreeg ook hier haar nieuwe stek. a2o 
architecten tekenden het ontwerp van het langgerekte com-
plex met torenvolume, dat een oppervlakte van 7.300 m² 
bestrijkt en aanpasbare leer- en werkomgevingen voor de 
kunst- en informaticaopleidingen omvat.

Constructeur J. Hermans & Co uit Tienen kreeg door THV 
Kumpen-Vanhout de opdracht toevertrouwd om 1.170 m² 
buitenschrijnwerk in het gebouw te plaatsen. Er werd geko-
zen voor Reynaers Aluminium Belux CW50 gordijngevels met 
AGC Glass Europe Iplus EnergyN.

De gevels zijn, op enkele millimeter na, rond het in het zicht 
blijvend betonskelet gemonteerd. Het creëert binnenin pure 
en strakke lijnen tussen ruwbouw en gevels, en dit zonder 
gebruik te maken van afwerkingsprofielen

De kunstateliers bevatten hoge zuidgerichte glaspartijen, die 
door grote automatisch schuivende panelen in strekmetaal 
verduisterd kunnen worden. De claustragevel op de eerste ver-
dieping, waarachter de kunstateliers gedeeltelijk schuil gaan, is 
één van de blikvangers van het gebouw. De verankering van de 
claustra met de profielen van grotendeels beglaasde achterlig-
gende façade vormde een bijzondere uitdaging.

AANNEMER:  THV Kumpen-Vanhout
ARCHITECT:  a2o architecten
CONSTRUCTEUR:  J. Hermans & Co, Tienen

Residentie 
Liefkenshoek, 

Gavere

Residentie Liefkenshoek was in april, na een bouwtraject van 15 
maanden, klaar om haar bewoners te verwelkomen. Het gebouw 
met 15 appartementen valt op door de geslaagde combinatie van 
drie bouwlagen in metselwerk en de hoogste verdieping in zinken 
plaatwerk. Het project beantwoordt volledig aan het ‘BEN’ concept 
wat onder meer betekent dat het gebouw is uitgerust met hoog-
waardige isolatie, gezonde ventilatiesystemen en zonnepanelen.

Constructeur Winsol kreeg de opdracht om het buitenschrijn-
werk aan te leveren en het bouwteam op het vlak van vakkennis 
en uitvoeringstekeningen technisch te ondersteunen en opti-
male oplossingen aan te reiken. Door het volledige pakket van 
ramen, deuren en balustrades voor zijn rekening te nemen, kon 
de constructeur de montage van de ramen perfect laten aanslui-
ten op de afwerking van het gevelmetselwerk, zodat het gebouw 
per fase snel wind- en waterdicht werd gemaakt.

De alu ramen werden uitgevoerd met Allura +81 TOP - S141, 
gelakt in 7021 structuur. Verder werd gebruik gemaakt van su-
perisolerende hoogrendementsbeglazing van AGC (Thermobel 
Advanced 1.0) met een akoestische waarde RAtr≥ 35dB.

Winsol slaagde erin om een aantal technische uitdagingen perfect 
vorm te geven. Zo was er de plaatsing van een aantal ramen met 
een glas-op-glas hoekverbinding; en van de doorlopende alu dor-
pel onder alle ramen en zinken gevelafwerking, die overloopt in een 
muurkap op het terras. Ten slotte werd ook op de ramen zonder 
ventilatierooster een extra verbredingsprofiel aangebracht om de-
zelfde glaslijn te hebben bij ramen met en zonder roosters.

PROJECTONTWIKKELAAR:  Ecoliving 
ARCHITECT:  gestalt architecten 
CONSTRUCTEUR:  Winsol, Izegem
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BOUWHEER: OCMW Genk
ARCHITECTEN:  CONINX RDBM Architecs + 

Arteum Architects
AANNEMER: Willemen Construct
CONSTRUCTEUR:   Ramenconstructie Corswarem,  

Tongeren

Sociaal Huis 
Portavida, 

Genk

Op de welzijnscampus Portavida te Genk werd in april 2019 
het voormalige woonzorgcentrum Heiderust, na een volledige 
renovatie, opnieuw in gebruik genomen als Sociaal Huis. Het 
getransformeerde gebouw biedt naast de hoofdzetel van het 
Genkse OCMW onderdak aan diverse zorgorganisaties.

Om aan de nieuwe invulling van het gebouw te voldoen, gaf de 
renovatie zowel gevels als interieur een grondige facelift, zon-
der weliswaar de oorspronkelijke uitstraling van het gebouw 
teniet te doen (grote raampartijen, lichte gevelplaten, metsel-
werk). Het voormalige rusthuis werd tot op de betonnen draag-
structuur gestript en vervolgens opnieuw aangekleed.

Ramenconstructie Corswarem stond in voor het nieuwe alu-
minium buitenschrijnwerk. De trappenhal werd voorzien van 
een grote gevel met het Schüco systeem FWS50, die het 
zonlicht in het gebouw brengt. De minimalistische profielen 
werden doorgetrokken in het andere buitenschrijnwerk. De 
raamsystemen hebben een aanzichtbreedte van maximum 
50 mm en bieden zo het project een strakke, moderne look.

(Beeld: Ramenconstructie Corswarem)

Maria 
Montessori, 

Nijmegen

De afgelopen twee jaar kreeg op de campus van de Radboud 
Universiteit Nijmegen het nieuwe Maria Montessori gebouw voor 
de Faculteit der Sociale Wetenschappen vorm.

Genoemd naar de Italiaanse opvoedkundige Maria Montessori, 
is dit gebouw met een 'BREEAM-NL Excellent' certificaat het 
meest duurzame op de campus.

Constructeur Vorsselmans heeft tot het project bijgedragen met 
een hoog isolerende gevel met triple glas. In de verbindingsbrug 
tussen de bouwdelen is jumbo beglazing gemonteerd van maar 
liefst 1.250 kg en 7 meter hoog. 

Duurzaamheid was dé leidraad doorheen het volledige project. Zo 
werd voor de verticale plankbekleding gekozen voor Resysta. Dit in-
novatieve biomateriaal bestaat voor 60% uit hulzen van rijstkorrels 
en zorgt voor een warme uitstraling binnen de strakke witte beton-
kaders. Engineering en uitwerking vonden plaats in nauwe samen-
werking met Limeparts-Drooghmans. In de grijze en bronskleurige 
cassettebekleding tussen de verdiepingen zijn nestkasten voor o.a. 
huismussen en zwaluwen geïntegreerd.
 
Door het gebruik van vloeidende gevelcontouren (in plaats van hoe-
ken) past de gebouwvorm perfect in het boomrijke landschap. Ook 
de glooiing van het onderliggende terrein is in de gevels verwerkt.

Het Maria Montessorigebouw is een uitstekend voorbeeld van 
een succesvol partnership waarbij aannemers - architecto-
nisch beton, glas, aluminium en gevelbekledingen - naadloos 
op elkaar aansluiten.

AANNEMER:  Berghege / Heerkens / Van Bavel
ARCHITECT:  Inbo 
CONSTRUCTEUR:  Vorsselmans, Loenhout

(Beeld: Egbert De Boer)




