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ALBERT HEIJN INTRODUCEERT
NIEUW WINKELCONCEPT IN
ANTWERPEN
Je kunt nog altijd je wagen kwijt in de vroegere Peugeotgarage langs de
Antwerpse Karel Oomsstraat, maar alleen om er te parkeren. Het gebouw onderging een grondige renovatie en is nu het Belgische hoofdkwartier van Albert
Heijn België. Uiteraard met inbegrip van een Albert Heijnwinkel.

ANTWERPEN | Albert Heijn

De winkelruimte bevindt zich op de begane grond.
De eerste en tweede verdieping zijn parkeerlagen en
op de derde verdieping heeft Albert Heijn zijn kantoren ingericht. De Peugeotgarage was tot voor kort
een typisch jaren negentig-toonzaalgebouw, met veel
vitrines. Dat aspect is nu verdwenen. De renovatie
greep terug naar het oorspronkelijke uitzicht.
"Het gebouw heeft een oerdegelijke typische betonnen structuur," vertelt architect Hans Janssen van 8
office architects. "De voorzetgevel uit circa 1995 is
weggenomen. Het nieuwe ontwerp tracht terug te
grijpen naar de originele 'machine'-architectuur, met
als typische elementen het stalen schrijnwerk met
klaar glas in lange bandramen, een gevelbekleding in
wit kanaalglas en een transparante glazen pui op het
gelijkvloers. We hebben de straatgevel op dit niveau
zo open mogelijk gehouden, om het contact met de
straat te maximaliseren."

OORSPRONKELIJKE UITZICHT
BENADERD
De stad Antwerpen was een drijvende kracht achter
de benaderende terugkeer naar het oorspronkelijke
uitzicht en de hoge architecturale kwaliteit van de
renovatie. "Het was die kwaliteit die Albert Heijn
België ertoe aanzette zijn Belgische hoofdkantoor
hier onder te brengen," vertelt projectleider Joeri
Seghers van Stamhuis, dat de renovatie en herinrichting coördineerde. "Wij coördineerden al de bouw- en
inrichtings- of herinrichtingsswerken van meer dan
achttien vestigingen van Albert Heijn in België en
honderden in Nederland. We nemen dan telkens ook
het vergunningentraject op ons, zodat Albert Heijn
zich op zijn core business kan concentreren. Daarom
verliepen de contacten met het stadsbestuur via ons."
Stamhuis en 8 office architects lieten het gebouw
tot op casco strippen en uitrusten met nieuw buitenschrijnwerk en nieuwe gevelbekleding. "Binnen
zorgen de open plafonds ervoor dat de draagstructuur van het gebouw zichtbaar blijft. De rijhellingen
van Peugeot blijven in gebruik, maar de liften waren
verouderd. Die hebben we vervangen. We lieten
ook nieuwe trappen steken en gevel- en dakisolatie
aanbrengen, die aan de huidige normen beantwoordt," aldus Seghers.

PARKEREN
De twee parkeerlagen, samen goed voor 74 plaatsen,
vervullen een belangrijke sociale functie. De parkeerdruk in deze wijk is erg hoog. Daarom heeft Albert
Heijn een overeenkomst gesloten met het stedelijk
parkeerbedrijf Gapa. Tijdens de winkeluren gebruiken
de klanten van Albert Heijn de parking. Buiten die
uren kunnen andere automobilisten er –mits vergoeding– hun wagen stallen. Gapa staat dan in voor de
uitbating. De gevelopeningen van de parkeerverdiepingen zijn slechts gedeeltelijk beglaasd. ›

De kantoren van Albert Heijn bevinden zich op de
lichtjes inspringende derde verdieping, onder het
gevleugeld stalen dak. (AH)
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Goorden de experts in
realisaties met gevelbekleding

BE 0479 230 280

uw.be
gbsbo
www.

GBS bvba
Kerkeveld 1
2160 Wommelgem
T: 0475/47 65 20
M: info@gbsbouw.be

Participanten aan het woord
TOVEREN MET GLAS
"Toen interieurarchitect Stamhuis ons contacteerde voor
de renovatie van de Peugeotgarage tot Albert Heijn voelden wij ons meteen aangetrokken," vertelt Jos Kortleven,
coördinator bij glasspecialist Danny Lauryssens. "Omdat
we niet alleen algemene glaswerken uitvoeren, maar ook
ongewone opdrachten aandurven en aankunnen."

(Robin Vercauteren / Albert Heijn (AH).

Om binnen de gewenste uitvoeringstermijn –voor
ons slechts zes weken– te vallen was het wel nodig
hypernauwkeurige plannen te tekenen. "Wachten tot de
te beglazen zone kon worden opgemeten worden was
uitgesloten door de lange productietijd van het glas. En
dergelijk glas moet ineens op definitieve maat worden
geproduceerd, want zodra de platen zijn gemaakt, is
het onmogelijk ze verder te bewerken." Het glas van
de profielen is erg hitte- en weerbestendig en is ook
veilig bij eventuele incidenten: "Bij een zware schok valt
het niet uit elkaar in scherven, maar in ongevaarlijke
korrels."

Danny Lauryssens (DL).

ALGEMENE AANNEMINGEN:
nieuwbouw
verbouwingen
totaalprojecten &
projectcoördinatie

Gespecialiseerd in kleine en grote sloop-en afbraakwerken. Voor particulieren en industriële klanten,
aannemers en architecten.

03/710 62 60
info@tdbouw.be

Meersstraat 79B
BE-9070 Heusden
T +32(0)9/278 21 59
F +32(0)9/278 21 62
E contact@bvbacetin.be
W www.bvbacetin.be

Core business
De oppervlakte van de glazen gevelbekleding bedraagt
ongeveer 1.900 m². De medewerkers van Lauryssens
brachten ook de heldere veiligheidsbeglazing van de
parkings aan (zowat 400 m²) en de nieuwe ramen van de
kantoren (circa 200 m²). "Dit waren dan weer routineopdrachten. Dergelijke werken voeren we dagelijks
uit. Voor de kantoren hebben we hoogrendementsglas
gebruikt, met een extra gasvulling. Dit argon draagt bij
aan de uitstekende K-waarde van 1,1."
Referenties
Het volledigste staaltje van Lauryssens' kunnen is het
eigen gebouw in Ekeren. Maar het ruim dertig jaar oude
familiebedrijf, dat intussen meer dan 45 medewerkers
telt, werkte ook mee aan verschillende bij het brede
publiek en/of in de bouwsector bekende gebouwen,
vooral in de provincie Antwerpen. Blikvangers zijn de
Singel en het Centraal Station in Antwerpen, Link 21
langs de E313 in Herentals en Ikea in Wilrijk. "We hebben
ook meegewerkt aan belangrijke, maar minder algemeen
bekende gebouwen zoals de renovatie van de Bell-toren
tot gebouw voor de Antwerpse stadsadministratie en
aan de hoofdkazerne van de brandweer langs de
Noorderlaan."

Bijzonder gespecialiseerd in manuele afbraak
Jan De Malschelaan 7a
9140 Temse

Lauryssens stond in de nieuwe Albert Heijnvestiging
in voor alle glaswerken. "Vooral de glazen buitengevelbekleding is ongebruikelijk," licht Kortleven toe. "Ze
bestaat uit U-vormig profielglas, met de benen naar de
gevel toe en met een witte geëmailleerde laklaag op de
rugzijde. Om de gevel een extra wit uitzicht te geven
hebben we voorgesteld om extra klaar, ontijzerd glas
te gebruiken. Ontijzeren neemt de groenige schijn van
gewoon glas weg."

Gevelbekleding met witgelakte, U-vormige glasprofielen. (AH)
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Daarom was het niet nodig te investeren in rooken warmteafvoer. "Akoestisch onderzoek, door VK
Engineering, wees uit dat de akoestische plafondbekleding die we kozen de geluidsdruk onder de norm
brengt. We moesten ook ingrepen laten uitvoeren
om te voorkomen dat trillingen, afkomstig van parkerende wagens, zouden doordringen tot in de winkel
eronder," stelt Janssen.

Uw betrouwbare partner
voor glasheldere
oplossingen op maat.

HERKENBAAR AMBACHTELIJK,
HOLLANDS EN KOOSJER

Meer realisaties op www.lauryssens.be/pro/projecten

Danny Lauryssens (DL).

De Antwerpse winkel is de 31ste vestiging van Albert
Heijn in België. "De keten lanceerde hier zijn nieuwe
concept, waarin beleving centraal staat," zegt Sally
Herygers, woordvoerster van Albert Heijn België. Op
een oppervlakte van 1.800 vierkante meter vind je
hier 18.000 artikelen, naast Belgische toppers ook
typisch 'Hollandse' producten zoals duovla, drop en
pindakaas. Er werken 75 mensen. Albert Heijn kijkt
altijd naar de buurt waar het een winkel vestigt en
past lichtjes het assortiment aan. Zo voegden we
aan de nieuwe Antwerpse winkel een koosjer assortiment toe." ❚

Participanten aan het woord
GOORDEN BOUW & SERVICE –
GEVELBEKLEDING
Op basis van hun jarenlange en gebundelde expertise
hebben de Wommelgemse broers Chris en Philippe in
2013 Goorden Bouw & Service (GBS) opgericht. "GBS wil
een aanspreekpunt zijn voor alle soorten gevelbekleding,
zoals natuursteen, Eternit, volkernplaten en alle types
houtbekleding, voor elke gevelconstructie," zeggen
de broers. Bij Albert Heijn in Antwerpen lieten ze de
gelijkvloerse buitengevel bekleden met witte volkernplaten Eco 20SU. "In de montage was het aanbrengen van de
achterliggende structuur en het plaatsen van de isolatie
inbegrepen. De montage van volkernplaten is onze
specialiteit, naast die van Eternitplaten en het aanbrengen van gevelbekledingen in natuursteen." Bij Albert
Heijn was een onderaannemer van GBS een maand lang
met vier mensen aan de slag. "Voor de bestelling van
het gevelmateriaal en de werken zelf samen hadden
we slechts een erg korte uitvoertermijn gekregen,"
blikt Philippe Goorden terug. Maar Albert Heijn is als
bekende naam een uitstekende referentie en de zaak
licht op een prima zichtlocatie." GBS stond ook al in voor
de gevelbekleding (met Eternitplaten) van de sociale
woningen langs het Oefenplein in Mechelen en voor de
natuursteengevel van het VDAB-kantoor in Antwerpen.
Het is nu bezig met de werken aan de natuursteengevels
van de woonprojecten Leopoldspark in Leopoldsburg en
Nova in Sint-Genesius-Rode.

TDBOUW BVBA –DAKBEDEKKING,
ISOLATIE EN BRANDWERENDE
DEUREN

Audi Kapellen

Manus Kapellen

Singel Antwerpen

Niko Sint Niklaas
Robin Vercauteren / Albert Heijn (AH).

Glasgevels Albert Heijn Antwerpen: Lauryssens.
Als solide partner wat glas betreft hebben wij de oplossing die bij uw project
past. Ons uiterst gemotiveerd en ervaren personeel gecombineerd met onze
hypermoderne materialen bieden u topkwaliteit binnen de afgesproken timing
en budget. Lauryssens, da’s glas met een plus!

Bouw- en interieurbeglazing / Isolerend, energiebesparend glas /
Glasrenovatie / Inbraakwering / Gevelbeglazing / Glazen deuren,
wanden, vloeren, trappen en balustrades

TECHNISCHE FICHE

Gespecialiseerde eigen plaatsings- en
herstellingsdienst. Uiterst modern atelier.

Danny Lauryssens NV
Leugenberg 208
B-2180 Ekeren - Antwerpen
Tel. +32 3 605 18 28 - Fax +32 3 605 19 49

www.lauryssens.be/pro

info@lauryssens.be

Opdrachtgever
Albert Heijn (Ahold), Antwerpen

Ontwerp

8 Office, Kontich

Winkelinrichting

Robin Vercauteren / Albert Heijn (AH).

"We zijn in dit gebouw begonnen met de opdracht
bouwkundige aanpassingen uit te voeren aan het
bestaande pand. Gaandeweg is deze uitgebreid met de
renovatie van de bestaande dakbedekking en een groot
deel van de afwerking van parkeerverdiepingen en de
andere ruimtes dan de winkel en het hoofdkantoor,"
vertelt Thierry De Baere, zaakvoerder van TDBouw
(Temse). "Het ging om onder meer het aanbrengen van
thermische en akoestische isolatie en het plaatsen van
brandwerende deuren." TDBouw richt zich specifiek
op particuliere en industriële, intensieve renovatieprojecten. "Hoofdzakelijk in de retailmarkt, waar we
vanuit onze bouwkundige activiteit ook totaalprojecten
kunnen uitvoeren. Bij Albert Heijn hebben we een vaste
ploeg van vier arbeiders ingezet, aangevuld met een
vijftiental onderaannemers en hun medewerkers, dit
gespreid over een periode van vier maanden. Ondanks
de grote oppervlakte van het pand concentreerden onze
werkzaamheden zich op twee plaatsen." TD Bouw is een
jong bedrijf, met momenteel zeven medewerkers. Het
werd pas in 2012 opgericht, maar is wel gebaseerd op
meer dan twintig jaar ervaring in zijn marktsegment.

Stamhuis, Antwerpen
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