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 - haalbaarheidsstudie steenbakkerij SAS
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De gemeente Rijkevorsel wil voor zijn bewoners het culturele 
erfgoed van de SAS steenbakkerij site bewaren. Voor een 
relatief kleine gemeente als Rijkevorsel heeft de aankoop en 
ontwikkeling van dergelijke site grote financiële implicaties. 
Om hier zicht op te krijgen, heeft Abscis Architecten op vraag 
van de gemeente een haalbaarheidsstudie gemaakt, om een 
gefundeerde beslissing over het al dan niet aankopen van de site 
mogelijk te maken. De haalbaarheidsstudie tracht om een aantal 
vraagstukken op te lossen in verband met de fysische staat van 
de gebouwen en hun historische waarde, de maximale nieuwe 
bouwvolumes en de financiële implicaties van de verschillende 
scenario’s om deze site al dan niet te kunnen ontwikkelen.

Het gemeentebestuur wil de toekomstige ontwikkeling van 
de site sturen zodat er een gemengde activiteit van wonen en 
publieke functies ter ondersteuning van de gemeenschap kan 
komen. Bijkomende doelstelling in het geval van deze bijzondere 
site is naast de herontwikkeling ook de historiek van de plek te 
bewaren.
De voorgestelde ontwikkelingsscenario’s trachten telkens een 
antwoord te bieden op beide doelstellingen.
Hierin zijn er twee duidelijk verschillende lijnen te onderscheiden 
:

Wat het aantal te ontwikkelen van woningen op de site betreft is 
zowel voor de provincie als voor de Vlaamse overheid het creëren 
van 40 woningen bovenop de woonbehoefte voor Rijkevorsel 
aanvaardbaar. Om de kosten voor de aankoop, renovatie en 
herontwikkeling te dekken wordt in de haalbaarheidsstudie 
telkens rekening gehouden met een 50-tal wooneenheden.

Op basis van deze haalbaarheidsstudie heeft de gemeente 
Rijkevorsel beslist om de terreinen van de voormalige SAS 
steenbakkerij zelf aan te kopen.  De haalbaarheidsstudie geeft de 
gemeente Rijkevorsel een plan van aanpak en suggesties mee 
om de ontwikkeling van deze site verder te concretiseren.  
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bestaande toestand, historische luchtfoto



Optie 1: reconversie van de drogerij aangevuld met bijkomende woningen aan 

bijvoorbeeld de straatzijde

optie 2: afbraak drogerij, nieuwbouwvolume met dezelfde footprint, 

aanvullen met bijkomende woningen aan bijvoorbeeld de straatzijde

optie 3: afbraak drogerij, nieuwbouw van compacte en eigentijdse urban villa’s. 

Zo is er een mogelijkheid tot bouwen van 50 villa’s aan de parkrand, waardoor er 

ruimte aan straatzijde overblijftvoor publieke ruimte of ontwikkelingszone in de 

toekomst

optie 4: inplanting van nieuw te bouwen volumes naar de vormgeving van de aller-

eerste bebouwing op het terrein zoals in 1907.  Met de rijen huizen wordt verwezen 

naar de vroegere droogloodsen, waardoor de link blijft met de geschiedenis van de 

site met de combinatie van hedendaags wooncomfort. 

De bestaande droogloodsen en de loods vormgeving kunnen eventueel worden 

behouden en omgebouwd tot bijvoorbeeld loftwoningen.


