
STUDIE
2009 - 2010

REALISATIE
2011 - 2013

OPDRACHTGEVER
Autonoom Gemeentebedrijf Mortsel

BOUWTEAM
Van Roey   (ontwikkeling)
Abscis Architecten - VK   (ontwerp)
Apcoa   (uitbaten parking)

LIGGING
Stadsplein 
2640 Mortsel

BRUTO OPPERVLAKTE (M2)
1045 m² (gebouwen)  
24 180 m² (plein) 
15 334 m² (ondergrondse parking) 

KOSTPRIJS
gebouw: € 2 225 253
plein: € 7 707 870
parking: € 7 760 577
excl.BTW en erelonen

 - passief multifunctioneel gebouw, duurzaam stedelijk plein en een ondergrondse parking

 - programma: gebouw met kantoor, stadscafé en inkom parking voor 505 auto’s en 250 fietsen 
met fietspunt, plein met luifel in fotovoltaïsche cellen en openbaar sanitair

 - architectuurwedstrijd in het kader van een PPS

 - Epeil 56 - Kpeil 15 

stadsplein met passief kantoorgebouw

DUURZAAM STADSPROJECT, MORTSEL

Abscis Architecten bvba
Jean-Baptiste de Ghellincklaan 2
B-9051 Gent 

T +32 (0)9 244 60 20
info@abscis.be
www.abscis.be



DUURZAAM STADSPROJECT, MORTSEL

Dit project omvat 3 essentiële onderdelen: een passief 
multifunctioneel gebouw, het duurzaam stedelijk plein met 
luifel en een ondergrondse parkeergarage. Alle onderdelen zijn 
gerealiseerd via een Publiek-Private Samenwerking. 

Het passief multifunctioneel gebouw wordt gekenmerkt door 
een uitkraging van 10m. Dit technisch hoogstandje maakt 
van het gebouw niet alleen een markant element op het plein, 
maar legt, mede door de oriëntatie, ook de nadruk op het 
verkeerscirculatieknooppunt van die plek: fietsers en auto’s 
rijden onder de uitkraging de ondergrondse parkeergarage in en 
uit, fietsers rijden onder het plein door naar de andere zijde van 
de Liersesteenweg, voetgangers en fietsers doorkruisen deze as 
richting station, stadhuis of winkelstrip of nemen de lift/trap naar 
het ondergrondse perron. 

Op het gelijkvloers bevindt zich, naast een langgerekte inkomsas 
met liften voor de bovenliggende kantoren, ook een ruimte 
voor een Stadscafé met terras. De bovenliggende kantoren zijn 
moduleerbaar in grote en kleine units, gaande van 270m² tot 
36m². 

Het gebouw maakt integraal deel uit van het plein en heeft 
dezelfde uitstraling als het plein: stedelijk, maar met kleinschalige 
accenten, een schil van grijze vezelcementplaten in verschillende 
formaten, in combinatie met slanke houten blokramen. 

De noord-zuid richting van het duurzaam, stedelijk plein wordt 
bepaald door de beweging van fietsverkeer onder het plein 
langs de treintunnel en een luifel dat tot over de Liersesteenweg 
reikt. Deze as wordt versterkt in de buitenverharding door twee 
verschillende stroken af te wisselen in textuur en kleur, namelijk 
donker in de massa gekleurde betonklinkers en geglazuurde 
betonbetegeling.

De verharding loopt door tot aan de voet van het stadhuis. Op 
die manier maakt het stadhuis integraal deel uit van het nieuwe 
Stadsplein. De luifel werd losgetrokken van elk aanpalend 
volume en legt een belangrijke visuele en materiële verbinding 
tussen de twee delen van het plein. Bovendien neemt de luifel 
twee wachtplaatsen voor tram en bus in zich op, alsook de 
buitentrappen naar de ondergrondse perrons. 

De lichtdoorlatende luifel bestaat uit gegalvaniseerde stalen 
kolommen met takstructuur, die grote spievormige onderdelen 
in veiligheidsglas dragen. Tussen de glasplaten van de luifel 
worden fotovoltaïsche cellen voorzien die 40% van alle 
verlichting voor hun rekening nemen van de parking en het plein. 
Deze print zorgt voor welgekomen schaduw in de zomer en is 
onderhoudsvriendelijk door zijn ondoorzichtig karakter. De luifel 
wordt ’s nachts aangelicht, wat meteen ook de basisverlichting 
vormt.



Het regenwater dat op de luifel valt, wordt naar een 
ondergrondse tank geleid, voor hergebruik in openbaar sanitair. 
Rond het plein worden platanen voorzien. Deze geven het plein 
zijn ruimtelijke vorm en zorgen voor een afscheiding met het 
fietspad rondom.
Alle nodige infrastructuur is voorzien om het plein 
multifunctioneel te noemen: zitbanken, fonteinen en allerlei 
technische infrastructuur voor de wekelijkse markt of andere 
manifestaties.

Het ondergrondse deel van dit project bestaat uit een 
parkeergarage met drie logisch opgebouwde parkeerniveaus, 
voor een totaal van 505 wagens en 250 fietsen. De 
draagstructuur laat een gebruiksvriendelijke rij- en 
parkeerrichting toe. De openbare toiletten bevinden zich op 
niveau -1, centraal aan liften en trappen en zijn voor iedereen 
toegankelijk. In de parking bevindt zich ook een fietspunt voor 
verhuur en herstelling.  



Als architecten streven wij ernaar om een moderne en hedendaagse architectuur te verenigen met een duurzaam totaalconcept. 
Dit duurzaam totaalconcept wordt gerealiseerd door middel van geïntegreerd ontwerpproces gebaseerd op 2 belangrijke pijlers: het energiezuinig 
bouwen (Trias Energetica) en het bio-ecologisch bouwen met de nadruk op een duurzaam water- en materiaalgebruik. Wij maken hiervoor gebruik 
van een ‘duurzaamheidsmeter’ gebaseerd op 8 onderdelen: inplanting; mobiliteit; natuurlijk milieu; water; grondstoffen en afval; energie; gezondheid, 
leefbaarheid en toegankelijkheid; samenleving en economie. Deze elementen worden in elke studiefase getoetst en bijgestuurd.

DUURZAAMHEIDSMETER 

1. INPLANTING

•	 Het kantoor staat op het stadsplein in het centrum van Mortsel, 
net voor het stadhuis.  Het plein is een echt verkeersknooppunt: 
autoverkeer op de Liersesteenweg met aansluiting van 
verschillende gemeentelijke straten, een bestaande buslijn en 
een toekomstige tramlijn Antwerpen-Lier, een ondergronds 
treinstation en een ondergrondse doorgang van een provinciale 
fietsknooppuntroute.  De site is bijgevolg zeer goed bereikbaar met 
alle vervoersmiddelen.

•	 Daar waar vroeger op het plein werd geparkeerd, is er nu een 
ondergrondse parkeergarage voor 505 wagen in 3 verdiepingen 
onder het plein.  Dit moet ook de plaatselijke parkeerdruk 
verlichten.  Het project lost de probleemsituatie van een druk 
verkeersknooppunt op en zorgt voor een grote open plek in de 
stad.

2. MOBILITEIT

•	 Er worden zoveel mogelijk aanpassingen gedaan om het gebruik 
van openbaar vervoer en fietsen te promoten.

•	 De voetpaden liggen rondom rond het plein. Aan kruispunten 
wordt gezorgd voor een veilige oversteekplaatsen.

•	 De fietspaden zijn bovengronds, rondom het plein, minimum 
2m breed en ondergronds min 3,75 m breed.  De fietspaden 
worden in een aparte en herkenbare verharding voorzien en er 
zijn voldoende fietsstallingen voor handen, zowel op als onder het 
plein.

•	 Tram en bussen rijden op eigen wegbedding en krijgen een 
verhoogde halte op het plein. 

•	 De breedte van de wegen en draaicirkels zijn aangepast zodat 
het verkeer niet sneller dan 30 km/u kan.  Aan oversteekplaatsen 
worden de auto’s vertraagd door verkeersdrempels.  Op het plein 
wordt er niet geparkeerd, enkel ondergronds, met uitzondering van 
een kiss&ride zone voor het station.

3. NATUURLIJK MILIEU

•	 Het kantoorgebouw wordt voor het stadhuis ingeplant en versterkt 
daardoor de centrale functie in de stad.

•	 De bestaande vijver, beplanting en bomen konden niet behouden 
blijven.  Er worden wel een 30-tal nieuwe bomen aangeplant 
rondom het plein als afscherming van fiets- en wandelroutes tov 
van het autoverkeer.

•	 Alle verlichting op het plein is naar beneden gericht en beperken 
mogelijke lichtpollutie.  

4. WATER

•	 Met de werken van het plein worden alle rioleringen onder het 
plein vernieuwd en voorzien in een gescheiden stelsel.

•	 Het regenwater boven het plein en luifel wordt gebufferd en 
vertraagd afgevoerd naar de riolering en de nabijgelegen fortvijver.

•	 Het regenwater van het dak van het multifunctioneel gebouw 
wordt opgevangen in 2 grote regenwaterputten en gerecupereerd 
voor toiletspoelingen in het kantoor en openbare toiletten van de 
ondergrondse parking

5. GRONDSTOFFEN EN AFVAL

•	 Door het maken van een parking met 3 ondergrondse lagen is 
het niet mogelijk om te zorgen voor een gesloten grondbalans.  
De afgevoerde grond is echter niet vervuild en geschikt voor 
hergebruik door de gemeente in haar plantsoenen en parken.

•	 Het gebouw is zeer compact  (bijna vierkant) en beperkt zo de 
nodige hoeveelheid gevelmateriaal.

•	 Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan het gebruik van 
duurzame bouwmaterialen met een goede NIBE-classificatie en 
duurzame houtsoorten met bij voorkeur FSC of PEFC-certificaat.

•	 Het gebruik van producten en materialen die schadelijk zijn voor 
de menselijke gezondheid worden geweerd.

•	 De gevel van het gebouw is in zijn onderdelen demonteerbaar, 
vervangbaar en recycleerbaar.

6. ENERGIE 

•	 Het aantal raamopeningen in de gevel van het kantoorgebouw is 
aangepast aan de oriëntatie: veel ramen in het zuiden voor extra 
warmtewinsten in de winter, weinig ramen in het noorden. Externe 
gemotoriseerde en computergestuurde zonnewering voorkomt 
oververhitting.

•	 Het gebouw is zeer compact en heeft bijgevolg een klein 
verliesoppervlakte.

•	 Het dak wordt geïsoleerd met 19 cm resolschuim, de wanden met 
30 cm glaswol.

•	 Het houten schrijnwerk met 3-dubbele beglazing voldoet aan de 
passiefstandaard.

•	 Door de staalstructuur en de houten schil van het gebouw strikt te 
scheiden, worden koudebruggen vermeden en de luchtdichtheid 
op een eenvoudige manier gerealiseerd.  Alle technieken en 
leidingen worden in de verhoogde vloer voorzien zodat nergens 
in de wanden doorvoeren nodig zijn en de luchtdichte schil niet 
onderbroken wordt.

•	 Het kantoor wordt geventileerd met een balansventilatie (systeem 
D) met een warmteterugwinning met een rendement van min. 75% 
en CO² sensoren in de kantoorruimtes.

•	 Er is geen traditioneel verwarmingssysteem aanwezig en geen 
actieve koeling toegepast (passiefhuisstandaard).

•	 Er wordt energiezuinige verlichting voorzien en beweging-sensoren 
in toiletten en bergingen.

•	 De luifel centraal op het plein is voorzien van PV-cellen waarvan de 
opbrengst gebruikt wordt voor de verlichting van het plein.

•	 Voor het stadscafé wordt er gestreefd naar E-peil 60 ongeacht er 
geen wettelijke energienormen bestaan voor horeca.

7. GEZONDHEID, LEEFBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID

•	 De daglichttoetreding in het kantoorgebouw voldoet aan een min. 
daglichtfactor en overbelichting wordt vermeden door een binnen 
en buitenzonnewering.

•	 De luchtkwaliteit in het kantoorgebouw wordt geregeld door een 
ventilatiesysteem met debietmeting + CO² sensoren.

•	 Alle voorzieningen op het plein, in de parkeergarage en in het 
kantoorgebouw zijn 100%  integraal toegankelijk.

8. SAMENLEVING EN ECONOMIE

•	 De verdiepingen van het kantoorgebouw zijn telkens een grote 
open ruimte zonder kolommen, die naar de wens en behoefte van 
de gebruiker (her)ingericht kunnen worden.  

•	 Het plein kan gebruikt voor de wekelijkse markten en verschillende 
soorten stadsactiviteiten.  Alle mogelijke technische installaties zijn 
hiervoor voorzien in de pleinverharding.




