SINT-ANTONIUS ZOERSEL
EEN GEMENGD WOONPROJECT IN DE DORPSKERN
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2016-2019 ontwerp / 2022-23 realisatie
Handelslei -Theunisplein St.Antonius-Zoersel
DCA
Stramien cv - Bart Verheyen (projectverantwoordelijke), Sofie Ghys, Tinne Crauwels
18.000.000 €, excl. btw (raming fase 1 + fase 2)
86 wooneenheden (73 appartementen en 13 individuele woningen)
met ondergrondse parkeergarage en gemeenschappelijke deeltuin
bovengronds (BVO) : 9.567 m², ondergronds (parking) : 4.317 m²

Het gemengde woonproject aan de Handelslei en het Theunisplein is een eerste en beeldbepalend project in de gemeentekern van Sint-Antonius Zoersel. Samen met Veelaert
architecten werd een nieuwe woonstructuur uitgetekend.
Door het centrum als een open en groene ruimte op te vatten en een aantal woonzones vast te leggen die zich daar
bundelen wordt het beeld behouden van Sint-Antonius als
een groene en landelijke woonkern.

Neutraal). Hiervoor wordt ingezet op hernieuwbare energie
met o.m. zonnecollectoren op de daken en een collectieve
grondwater-warmtepomp. Daarnaast wordt ook regenwater
gebufferd op de groen-daken en in de wadi’s van de binnentuin zodat het lokaal kan infiltreren. Bereikbare fietsenbergingen stimuleren het gebruik van de fiets als duurzame
mobiliteit.

De nieuwe bouwvolumes worden daarom bewust opgedeeld tot een evenwichtig ensemble van groepswoningen
waarbij geleding en materialisatie aansluiten bij het karakter
en de schaal van het dorp. De leefruimtes aan zowel plein-,
straat- en tuinzijde integreren in de omgeving als een alzijdig volume.

De centrale binnentuin wordt gedeeld met alle bewoners
zodat ze kunnen genieten van meer open ruimte dan bij een
klassieke individuele verkaveling. De sfeer van de tuin zoekt
verband met het typerende akker- en weidelandschap
dat de kern van Sint-Antonius omringt. Er wordt inspiratie
gehaald uit bestaande landschappelijke elementen uit de
omgeving.

De compacte woonontwikkeling heeft ook een sterke ambitie op het vlak van duurzaamheid. De woonunits worden
ontwor-pen volgens de BEN-normering (Bijna Energie

Compact wonen werkt, mits aandacht voor het lokale karakter, voor goede woonkwaliteit, extra voorzieningen en
een beleving waarin ruimte en groen centraal staan.

Een ruime gemeenschappelijke tuin, midden in het dorpscentrum.

