Antwerpen
Topprojecten
1 Stadsvernieuwing in Antwerpen met focus op mobiliteit:
2000 Antwerpen
Gedempte Zuiderdokken
Stad Antwerpen wil het gebied tussen Vlaamse en Waalse Kaai inrichten als
ondergrondse parkzone.(aannemer Van Laere)

2000 Antwerpen
Verder zijn ook de oude Scheldekaaimuren zichtbaar en kan er onder de
gewelven gewandeld worden daar waar straks Scheldewater loopt. De
kaaivlakte krijgt ook een metamorfose met speeltuin en ruimte voor
evenementen: St_Andries en Zuid gaat terug naar de Antwerpenaar!
(project van Artes Roegiers en Stadsbader)

2 Stadsontwikkeling en -vernieuwing met focus op wonen in nieuwe
woonvormen:
2300 Turnhout
Turnova- in Turnhoud -nieuwe stadsdeel op de site van de voormalige
Drukkerij Brepols met 72 m hoge woontoren-hotel-multifunctionele
gebouwen

2800 Mechelen
Mahantma Gandiwijk- herwaardering van de wijk met een duurzaam
sociaal woonproject in Mechelen. De stad Mechelen zet eveneens in op de
herwaardering van de oude rijkswachtsite tot een duurzaam en gezellig
nieuw woongebied Tinelsite (door aannemer Democo)

2910 Essen
Ook Essen krijgt een nieuwe toekomst met Q-VILLE waar de beschermde
Quarantainestallen plaats zullen aken voor een ecologisch en duurzaam en
uniek co-housingproject met gemeenschappelijk buurthuis, én
parkeerplaatsen voor elektrische wagens.

3 Herbestemming van historisch en cultureel erfgoed:
2000 Antwerpen
Antwerpen centrum krijgt een unieke face-lift met uitbreiding en grondige
renovatie en restauratie van de Antwerp Management School (uitgevoerd
door MBG) en
2000 Antwerpen
het gigantisch renovatie-restauratie- en nieuwbouwproject van de
Handelsbeurs & Schippersbeurs. ( project van oa Denys) . Uniek is het
bezoek aan de werken aan het 5-sterren Hotel-Handelsbeurs die zoals in
het verleden een publieke functie krijgt, de Schippersbeurs met restaurant
en allweather- terras en nieuwbouw van een ondergrondse auto- en
fietsenparking.

2570 Duffel
De gemeente Duffel besliste om CINEMA PLAZA, de laatst nog
functionerende dorpsbioscoop en beschermd monument, te laten
restaureren en het verouderd jeugdhuis om te bouwen tot één nieuw
multifunctioneel gemeenschapscentrum. De gerenommeerde aannemer
Verstraete-Vanhecke zet bij deze restauratie ook alle moderne
bouwtechnieken en vakkennis in om deze herbestemming duurzaam en
toekomstgericht te maken.

4 Duurzame en ecologisch innovatieve trendsettende gebouwen
2140 Borgerhout
Mundo-a = een bio-ecologische passiefbouw plus, met een natureplus-label
dat het multifunctioneel gebouw van 2000 mé uniek maakt door de keuze
van bouwen, technieken, en ecologische en streekeigen (met gesloten
kringloop)materialen. (D’hulst-VanRymenant-Thys)

2870 Puurs
Masterplan “Tuinen van Puurs” met Cultureel Centrum De Kollebloem
multifunctioneel en duurzaam (door Groep VanRoey)

2980 Zoersel
Uiterst energiezuinig (E13)Medisch Centrum in Zoersel -betonbouw met meest
innovatieve technieken (Etib-Concrete House)

Ook in de Provincie Antwerpen illustreren de topprojecten op Open Wervendag de dynamiek van de steden en
gemeenten om aan stadsvernieuwing te doen door restauratie, renovatie en nieuwbouw en herbestemming van
oudere sites wonen, leven, zorg, ontspanning, studeren, werken tot een op elkaar inspelend, harmonieus en
duurzaam model wordt verweven. Groen, duurzaam en ecologisch bouwen en verbouwen is bovendien in alle
projecten een topprioriteit. Dit vereist vakmanschap en innovatieve bouwtechnieken die in alle disciplines garant
staan voor de slagen van de trendsettende projecten.

Alle projecten in Antwerpen
2000 Antwerpen, Unieke beleving van het Antwerpse Scheldekaaienproject, ARTES ROEGIERS - STADSBADER
www.openwervendag.be/nl/werven/204-scheldekaaien-antwerpen
2000 Antwerpen, Unieke restauratie en renovatie historische Handelbeurs, DENYS
www.openwervendag.be/nl/werven/338-handelbeurs-antwerpen
2000 Antwerpen, Antwerp Management School (AMS) - Prachtige restauratie & renovatie met nieuwbouw, MBG
www.openwervendag.be/nl/werven/211-antwerp-management-school

2000 Antwerpen, Gedempte Zuiderdokken - een stukje historie van Antwerpen blootgelegd, VAN LAERE
www.openwervendag.be/nl/werven/230-gedempte-zuiderdokken-antwerpen
2040 Berendrecht, Compacte en moderne eengezinswoningen, SUPERHUIS
www.openwervendag.be/nl/werven/346-rustig-gelegen-nieuwbouwwoningen-met-3-slaapkamers
2100 Deurne, Het Vliegertje: kleuter- en basisschool en sporthal, GROEP VAN ROEY
www.openwervendag.be/nl/werven/328-het-vliegertje
2140 Borgerhout, Mundo-a - Geslaagd voorbeeld van bio-ecologische passiefbouw, D'HULST - VAN RYMENANT BOUWONDERNEMING THYS THV
www.openwervendag.be/nl/werven/213-mundo-a-borgerhout
2150 Borsbeek, BEN-woonproject Residentie "Van Droogenbroeck", SUPERHUIS
www.openwervendag.be/nl/werven/344-residentie-van-droogenbroeck
2160 Wommelgem, BEN-woningen, 3BOUW
www.openwervendag.be/nl/werven/368-ben-woningen
2243 Pulle, BEN-woningen, 3BOUW
www.openwervendag.be/nl/werven/367-ben-woningen
2280 Grobbendonk, Eengezinswoning in houtskelet, DE WILDE F.
www.openwervendag.be/nl/werven/349-woning-in-houtskelet
2300 Turnhout, TURNOVA - Nieuw stadsdeel met unieke blikvangers, PLUYM - VAN LOON - INTERBUILD THV
www.openwervendag.be/nl/werven/248-turnova
2340 BEERSE, Eengezinswoning in pastoriestijl, PAUL CLAESSEN - ZOON
www.openwervendag.be/nl/werven/254-hob-pastorie-beerse
2400 Mol, Duurzaam, nieuw zwembadencomplex Vita Den Uyt, CORDEEL
www.openwervendag.be/nl/werven/207-vita-den-uyt
2460 Kasterlee, BEN-woning met E-peil 13 in houtskelet, ARKANA
www.openwervendag.be/nl/werven/235-ben-woning-met-e-peil-13-in-kasterlee
2500 Lier, Ygo: nieuw winkelconcept, CORDEEL ZETEL HOESELT
www.openwervendag.be/nl/werven/267-ygo-lier
2550 Kontich, Renovatie en uitbreiding gemeentehuis tot Administratief Huis, A C H BOUW
www.openwervendag.be/nl/werven/261-renovatie-en-uitbreiding-gemeentehuis-kontich
2570 Duffel, Cinema Plaza: Restauratie en renovatie beschermd monument en bouw nieuw jeugdhuis,
VERSTRAETE VANHECKE
www.openwervendag.be/nl/werven/212-duffel-cinema-plaza

2800 Mechelen, Nieuw sociaal woonproject in Mahatma Gandhiwijk, DEMOCO
www.openwervendag.be/nl/werven/260-mahatma-gandhi-fase-2
2800 Mechelen, Tinelsite: oude rijkswachtkazerne wordt gezellig woongebied, WILLEMEN GENERAL CONTRACTOR
www.openwervendag.be/nl/werven/268-tinelsite
2870 Puurs, De tuinen van Puurs - CC De Kollebloem, GROEP VAN ROEY
www.openwervendag.be/nl/werven/326-de-tuinen-van-puurs-cc-de-kollebloem
2910 ESSEN, Uniek cohousingproject Qville: duurzaam samenwonen in quarantainestallen, HUYBRECKX
www.openwervendag.be/nl/werven/305-q-ville-essen
2920 Kalmthout, Modern woonproject Thilda: vakmanschap en technieken, JOS DEJONGH BOUWONDERNEMING
www.openwervendag.be/nl/werven/262-thilda
2920 Kalmthout, Grondige en duurzame renovatie van gemeentelijk zwembad, PIT ANTWERPEN
www.openwervendag.be/nl/werven/259-zwembad-kalmthout
2970 's-Gravenwezel, Houtskeletbouw met creatieve gevelbekleding, LIVINGWOOD HOUTSKELETBOUW
www.openwervendag.be/nl/werven/327-moderne-houtskeletbouwwoning-te-s-gravenwezel
2980 Zoersel, Energiezuinige eengezinswoning in houtskeletbouw, ECONSTRUCT VERHEYEN
www.openwervendag.be/nl/werven/307-werf-h-s
2980 Zoersel, Eigentijds en zeer energiezuinig Medisch Centrum, ETIB / CONCRETE HOUSE
www.openwervendag.be/nl/werven/237-energiezuinig-medisch-centrum

