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De realisatie van acht nieuwe gebouwen langs de hoek van het Kempisch Dok en het 
Houtdok is een nieuwe mijlpaal in de metamorfose van de oude Antwerpse havenwijk 
't Eilandje tot een gevarieerde woon- en activiteitenbuurt. Met een peil van 48 voldoen 
India-Natie en Kaai 37 aan de passiefstandaard. Dit impliceert dat de kopers van de 
appartementen niet enkel kunnen profiteren van een lagere energiefactuur, maar dat ze 
tevens vijf jaar lang genieten van een korting van 50% op de onroerende voorheffing.

VERSCHEIDENHEID 
TROEF IN CADIXWIJK

Tekst | Koen Mortelmans       Beeld | Matthias Vanhoutteghem/POLO Architects (P) en Koen Mortelmans (K)

Voor dit bijzondere project bundelden acht archi-
tectenkantoren hun krachten met de bouwbedrijven 
Kumpen en Cordeel. Dat vergde een complexe 
coördinatie, maar waarborgde tevens een vrij divers 
totaalbeeld. Elk architectenkantoor ontwierp één 
gebouw. De selectie gebeurde via een architec-
tuurwedstrijd, uitgeschreven door AG Vespa, de 
beheerder van het vastgoedpatrimonium van de 
stad Antwerpen. Vanuit dezelfde grote bouwput 
en op een gemeenschappelijke funderingsplaat 
trokken Kumpen en Cordeel elk vier gebouwen op. 
Het binnenplein legden ze samen aan. De vier reali-
saties van Kumpen vormen samen de ‘India-Natie’, 
die van Cordeel zijn gegroepeerd onder de meer 
administratieve naam ‘Kaai 37’.

KRUIDIGE ARCHITECTUUR
De gebouwen van India-Natie dragen de namen van 
Indische kruiden: Pai (mosterdzaad, POLO Architects), 
Kesar (saffraan, PULSarchitecten), Meti (peper, VDCA 
Architecten) en Jaipal (nootmuskaat, Cuypers & Q 
Architecten). De naamkeuze is gebaseerd op de histo-
rische functie van het Kempisch Dok als aanlegplaats 
voor schepen met Indische kruiden.

POLO Architects tekende het kantoorgebouw Pai en 
coördineerde India-Natie als geheel. De drie andere 
gebouwen zijn wooncomplexen met zowel grondge-
bonden woningen als appartementen en penthou-
ses, en tevens kantoor- en commerciële ruimtes op 
het gelijkvloers langs de straatkant. Samen gaat het 
om 41 appartementen, drie stadswoningen, ruim 
4000m2 aan commerciele en kantooroppervlakte 
en twee ondergrondse parkeerniveaus.

Het kantoorgebouw bestaat uit een dragende struc-
tuur in gewapend beton, die ruimtelijke flexibiliteit 
op de lange termijn ambieert. Alleen de gevels en 
lift- en trapkernen zijn dragend. Daardoor ontstaan 
grote, kolomvrije vloeroppervlaktes en kan de 
binnenruimte met lichte scheidingswanden zonder 
ingrijpende renovatiewerken aangepast worden aan 
toekomstige noden.

COMPLEXE PLANNING
"We hebben eerst simultaan de drie appartements-
gebouwen opgetrokken en daarna het kantoor-
volume", vertelt Lode Rosvelds, projectleider bij 
Kumpen. Ook de gecoördineerde samenwerking 
met Cordeel was deels om niet-bouwkundige rede-
nen een delicaat gebeuren: we moesten samen 
instaan voor het uitgraven en droogtrekken van 
de bouwput, zonder zettingen in de omgeving te 
veroorzaken. Maar we hadden elk wel een andere 
datum opgelegd gekregen om de werken te starten. 
Bovendien gebruikten we elk een eigen bemalings-
systeem. Nauwkeurige en nauwgezet uitgevoerde 
afspraken waren dan ook essentieel."    ›

‘VOOR DIT BIJZONDERE PROJECT 
BUNDELDEN ACHT ARCHITECTEN-
KANTOREN HUN KRACHTEN MET 

TWEE BOUWBEDRIJVEN’

De eigentijdse architectuur verwijst naar de sfeer 
van de vroegere havenpakhuizen. (P)
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CADIXWIJK
De hele Cadixwijk is ongeveer 26 hectare groot en wordt langs drie kanten afgezoomd door water-
partijen. Dankzij de ligging op wandelafstand van het historische stadscentrum en het nieuwe Park 
Spoor Noord en vooral dankzij de aanleg van een nieuw stadsplein is de wijk erg aantrekkelijk voor 
projectontwikkelaars. Het stadsbestuur legt wel heel wat voorwaarden op. Het streeft naar een mix van 
functies, met in de eerste plaats nieuwe woningen.

Ook puur bouwtechnische aspecten beïnvloedden de 
timing. “Door een verschil in vochtopname van de 
gekozen baksteen moesten we een van de drie woon-
gebouwen in een trager tempo metselen metselen 
dan de twee andere. En de architecturale verschillen 
tussen de gebouwen maakten dat we niet zomaar 
procedures konden herhalen, maar dat we alles per 
gebouw moesten plannen. Zo was de inzet van een 
hydraulische lift nodig om de gevelplaten in prefab 
zichtbeton naar hun plaats onderaan de uitkraging 
van het kantoorvolume te tillen."

VARIATIE
Bij Kaai 37 stond META architectuurbureau in voor de 
coördinatie en ontwierp het net als architecten de vylder 
vinck taillieu, noAarchitecten en Office Kersten Geers 
David Van Severen één gebouw. Samen zijn ze goed voor 
77 woongelegenheden en telkens een drietal commerci-
ele ruimtes op begane grond. Langs de straatkant oogt 
dit ensemble vrij statisch, maar binnen lopen de gevels 
trapsgewijs omhoog, zodat er op elk niveau aanplantin-
gen in volle grond mogelijk zijn. Deze vier gebouwen 
dragen geen historisch gezochte namen, maar worden 
doorgaans aangeduid met de naam of het acroniem van 
het architectenkantoor dat instond voor het ontwerp. Het 
woonaanbod varieert van woongelegenheden met tuin 
tot studio's, duplexen en penthouses.

"Elk gebouw valt op door zijn individuele uitvoe-
ringsdetails, wat telkens een eigen aanpak vergde 
om het te isoleren en winddicht maken",     ›

Het kantoorgebouw van India-Natie. (P)

Gevelafwerking met traditionele keramische tegels in klein formaat: een gedurfde keuze in deze omgeving en op deze schaal.
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TECHNISCHE FICHE 
Opdrachtgevers India-Natie
Urban Estates (Antwerpen) en Kumpen Vastgoedontwikkeling (Hasselt)
Opdrachtgevers Kaai 37
Bouw en promotie Kaai 37 (Antwerpen), 
Bermaso (Schilde) en Project² (Antwerpen)
Ontwerp India-Natie
POLO Architects (Antwerpen), VDCA Architecten (Antwerpen), Cuypers & Q 
Architecten (Antwerpen) en PULSarchitecten (Antwerpen).
Ontwerp Kaai 37
META Architectuurbureau (Antwerpen), noAarchitecten (Brussel), Office Kersten 
Geers David Van Severen (Brussel) en architecten de vylder vinck taillieu (Gent)
Hoofdaannemers
Kumpen (Hasselt) en Cordeel (Temse)

zegt Ben Geerinck, projectleider bij Cordeel. "We 
hebben wel alle daken geïsoleerd met tot 35 cm 
PIR en sommige buitenmuren met tot wel 35cm 
EPS. Het schrijnwerk bestaat uit driedubbel glas 
in Schüco-profielen. Aan de overgangen tussen de 
vloerplaat en de wanden namen we soms het risico 
om geen afkleeffolies aan te brengen. Uit ervaring 
wisten we dat dit bij kalkzandsteen niet nodig is 
om een goede luchtdichtheid te verkrijgen. Alle 
gebouwen voldoen ruimschoots aan de gestelde 
luchtdichtingseisen voor passiefwoningen."

ONGEWONE GEVELAFWERKING
"Daarnaast zijn er de eigen architecturale keuzes”, 
gaat Bert Geerinck verder. “Bij Office Kersten Geers 
David Van Severen is dat de gevelbekleding in crepi 
en in niet-transparante glasplaten, die we aanvan-
kelijk op het isolatiemateriaal moesten aanbren-
gen, maar die uiteindelijk verankerd zijn op een 
metalen roosterstructuur. Bij noAarchitecten is de 
gevelbekleding, in dit geval tegels, wel rechtstreeks 
op de isolatie aangebracht."

Kenmerkend voor META zijn de gevelkaders in 
groen gepigmenteerd beton. "Deze gevelstructuur 
is ook de draagstructuur van het gebouw. De vloer-
platen rusten op deze structuur en op een drukvaste 
isolatielaag in Foamglas, die fungeert als thermi-
sche onderbreking. De overige isolatie hebben we 
langs de binnenkant geplaatst. Door de zijdelings 
afgeknotte vorm van de betonkolommen konden 
we daar een dikkere isolatielaag aanbrengen, wat 
bijdroeg tot het behalen van de passiefnormen. Dit 
soort keuzes maakte de nodige berekeningen wel 
vrij ingewikkeld."

De afwisselend matte en glanzende witte gevelste-
nen van architecten de vylder vinck tailleu contras-
teren met de groene voegen. "De spouwhaken zijn 
specifiek gekozen om de koudebruggen te minima-
liseren. We gebruikten eveneens isolerende rubbers 
om de puntkoudebruggen van metselwerkconsoles 
en consoles van betondorpels te neutraliseren."   ❚

Ondanks de variatie aan architecten zijn er trends zichtbaar, 
zoals de duidelijke voorkeur voor balkonterrassen. (K)
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G. SMEYERS – BEMALING BOUWPUT

Voor de bouw van India-Natie van start kon gaan, moest er eerst een 
bemaling van de bouwput plaatsvinden. Deze opdracht werd uitgevoerd 
door G. Smeyers uit Zandhoven, een onderaannemer die zich specialiseert 
in grondwaterverlaging. “Door de toepassing van onze technieken stellen 
we onze opdrachtgevers in staat om hun werken ‘in den droge’ uit te voe-
ren”, vertelt zaakvoerder René Lambrechts. “We beheersen alle mogelijke 
uitvoeringstechnieken voor het droogzetten van bouwputten en -sleuven. 
Bij India-Natie hebben we in bouwblok D2 een combinatie van verticale 
filters en dieptebronnen toegepast. De bouwput van 50 x 47 lm moest 
tot op een diepte van 7,50 meter onder het maaiveld drooggezet worden. 
De ondergrond bestond echter uit een pakket erg zettingsgevoelige allu-
viale klei, waardoor de bemaling niet zonder risico voor de omgeving was. 
Via een stapsgewijze aanpak – in nauw overleg met onze opdrachtgever 
– en een goede monitoring van de uitgevoerde bemaling zijn we in onze
missie geslaagd. India-Natie was voor ons belangrijk omdat het een van
de eerste projecten was die we voor Kumpen mochten realiseren. Gezien
de wederzijds opgedane ervaringen zijn we ervan overtuigd dat deze aan-
nemer vast en zeker nog een beroep op onze diensten zal doen, zeker voor 
complexe projecten zoals India-Natie.”

Participanten aan het woord


