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AANVRAAG OM STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (S.V.) EN MILIEUVERGUNNING (M.V.) – 1B 

GEMENGD PROJECT 
 
Adres: PACHECOLAAN, 19  
 
Aanvrager: RAC INVESTMENT CORP N.V. 

Dhr Philippe PROVOST  
Jan Van Rijswijcklaan, 162/11  
2020  ANTWERPEN  

    
Onderwerp:  
S.V.: Verbouwen met oppervlaktevermindering en vergroting van de bebouwde oppervlakte van het gebouw C op de 
site van het Rijksadministratief Centrum met partiële bestemmingswijziging van kantoor naar woningen (49) en horeca. 
De kelderverdiepingen gedeeltelijk herbestemmen tot ondergrondse parking (57 pl.) voor de woningen en het creëren 
van een afzonderlijke toegang  

 
M.V. : exploitatie van nieuwe inrichtingen: 
- Batterijen van 50kVAh 
- verwarmingsinstallaties met een warmtevermogen van  

2×320kW, 150kW en 3×325kW 
- hulpgroepen van 175kVA en 250kVA met verbrandingsmotoren van 180kW en 250kW  
- een overdekte parking met 57 plaatsen 
- een stookolietank van 3500liter 
- koelinginstallaties met een elektrisch vermogen van 20kW en 2×125kW 
- statische transformatoren van 2×630kVA en 2×800kVA 
- een ventilator met een nominaal debiet van 22.000m³/u 
+ Effectenverslag 
 
Ref.: 571/08 - 084P/08  
Openbaar onderzoek - Reacties: 2 
 
 
ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE 
 
• Overwegende dat project de verwezenlijking van woningen voorziet in de plaats kantooroppervlaktes; 
• Overwegende dat het kantoorgedeelte van gebouw C de tegenhanger moet zijn van gebouw F, om een 

symmetrie te bewaren ten opzichte van de Congreskolom; 
• Overwegende dat het project de continuïteit van de cinématografie der gevels langs beide zijden van de 

Congreskolom niet garandeert; 
• Overwegende dat het project een te manifest aanwezige stijlbreuk voorziet tussen het kantoorgedeelte en 

het woongedeelte van het gebouw; 
• Overwegende dat het woongedeelte van gebouw C onvoldoende aansluit bij het kantoorgedeelte; 
• Overwegende het onafgewerkte aspect van de verbouwing ter hoogte van de knik tussen beide bouwdelen; 
• Overwegende dat de nieuwe toegang tot de kantoren langs de de Lignestraat ongelukkig is ingeplant; 
• Overwegende dat het wegnemen van de sculptuur, als gevolg van de gebouwuitbreiding ter hoogte van de 

Oratoriënberg, gebeurt zonder dat een herlokalisatie op de site wordt voorgesteld; 
 
GUNSTIG advies onder voorbehoud van : 
 
1. het gebouw C te ontwerpen als tegenhanger van gebouw F, voor wat betreft gabariet en gevels langs de 

zijde van de esplanade; 
2. een continuïteit te voorzien, zowel voor het kantoorgedeelte als voor het woongedeelte, van de voor de 

gebouwen D en F voorziene kleurschakeringen in de gevel rond de esplanade (bv. door de balustrades 
aan de appartementen te vervangen door een glazen borstwering in harmonie met de gevel van het 
kantoorgedeelte); 

3. een minder abrupte overgang te voorzien tussen het kantoorgedeelte en het woongedeelte; 
4. het grootste gedeelte van de open ruimte tussen het kantoorgedeelte en het woongedeelte in te vullen met 

woningen; 
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5. de nieuwe toegang langs de de Lignestraat beter te integreren in de gevelpartij; 
6. een herlokalisatie op de site te voorzien voor de weg te nemen sculptuur; 
 
BROH-DMS : ONGUNSTIG voor de ophoging van de technische verdieping en voor de continuïteit 
van de kleurschakeringen in het woongedeelte. 
 
Het aangepaste project zal terug aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. 
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AANVRAGEN OM STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (S.V.) EN MILIEUVERGUNNING (M.V.) – 1A 

GEMENGD PROJECT 
 
Adres: PACHECOLAAN - RIJKSADMINISTRATIEF CENTRUM 

Gebouwen D en F (zonder de parking) : PACHECOLAAN, 19 - KONINGSSTRAAT - 
CONGRESPLEIN - VANDER MEULENSTRAAT - VESALIUSSTRAAT 

 
Aanvrager: RAC INVESTMENT CORP NV  

Dhr DEBIEVRE Michel  
Jan van Rijswijcklaan 162 - bus 11  
2020  ANTWERPEN 2  
    

Onderwerp: het renoveren en uitbreiden -(zonder substantiële volumewijziging)- van een bestaand 
kantoorcomplex : vermeerdering van de bovengrondse oppervlakte van 62853 m² tot 66181 m² (+3328 m²) 
met vermindering van de kantooroppervlakte van 60313 m² tot 59036 m² en partiële wijziging van de 
bestemming / het gebruik (schrappen van 2540 m² handel en voorzien van 6000 + 1145 m² uitrusting)  
Geamendeerd project volgend op de effectenstudie 
 
Ref.: 266/07 : 2e openbaar onderzoek - 023P/06  
Openbaar onderzoek - Reacties: 11 
 
 
ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE 
 
• Overwegende dat de 1,2 m verhoging van de bekroning, zoals voorzien in het geamendeerd project, een 

minieme ingreep is ten opzichte van de totale hoogte (+/- 39m) van de gevelpartij en een belangrijke 
verbetering inhoudt t.o.v. het initieel ontwerp;  

• Overwegende dat de perceptie van deze verhoging bijkomend visueel verminderd kan worden door een 
gepaste esthetische benadering, namelijk door het beklemtonen van de horizontaliteit van de bekroning en 
door het kiezen van een sombere kleurschakering of vegetale gevel voor deze laatste; 

• Overwegende dat de beperkte vermindering van de insprongen der bekroning niet zichtbaar zal zijn in de 
onmiddellijke omgeving van de gebouwen; 

• Overwegende dat een kleine kleurvariatie in de westgevel van gebouw F, zoals voorgesteld in het 
geamendeerd project, enerzijds het potentieel biedt een overgang te verzekeren tussen de Financiëntoren, 
de Congreskolom en de Pechère-tuin en dat anderzijds een dergelijke kleine kleurvariatie een 
gepersonaliseerde identiteit en herkenbaarheid kan geven aan deze grote strak geritmeerde gevelpartij; 

• Overwegende dat de voorgestelde kleurschakering van de bekoring van gebouw F in harmonie moet zijn 
met de kleurschakering van de gevel; 

• Overwegende de gewenste gemengdheid van de site en het gebouw alsmede van de convivialiteit in de 
omgeving van gebouw F is de lokalisatie van een handelsruimte op de hoek van de esplanade ter hoogte 
van de Rivolistraat aangewezen en kan de voorziene lokalisatie van 6000 m² uitrusting goedgekeurd 
worden; 

• Overwegende dat er voldoende aandacht moet gegeven worden aan de leveringen aan deze handelsruimte; 
• Overwegende dat de externe toegangen tot de kantoren -met hun eventuele beveiligingen- dienen 

gepreciseerd te worden gelet op hun huidig gemeenschappelijk karakter als toegangen tot de 6 000 m² 
uitrusting; 

• Overwegende dat de toegang tot deze uitrusting voldoende zichtbaar moet zijn in de omgeving van 
gebouw F; 

• Overwegende dat een vlotte zichtbare verbinding wenselijk is tussen de 2 plateaus welke uitrusting 
omvatten, - bijkomend aan de bestaande verbinding via de trap aan de circulatiekern; 

• Overwegende de gevoerde onderhandelingen met de Brandweer en de desbetreffende aanbevelingen van 
de effectenstudie om een vooruitgeschoven brandweerpost in te planten ter hoogte van gebouw D gelegen 
aan de interne dienststraat; 

• Overwegende dat deze lokalen niet expliciet figureren op de plannen; 
 



OVERLEGCOMMISSIE 
Vergadering van 17/02/2009  
punt 13 (vervolg 1) 

 
 
• Overwegende de noodzaak het veiligheidsgevoel te versterken is het aangewezen de trap welke de 

rivolistraat verbindt met de esplanade van de financiëntoren open te werken; 
• Overwegende dat het door de effectenstudie positief beoordeelde toevoegen van toegangen tot het 

kantoorcomplex op het niveau van de rivolistraat zal bijdragen tot een meer levendige rivolistraat en 
esplanade ; 

• Overwegende dat de functionaliteit van de nieuwe circulatiekernen 2 en 3 en de herinrichting van de 
erdoor bediende kantoorfunctie impliceert dat ter hoogte van de bijkomende toegangen voor deze twee 
circulatiekernen de rivolistraat versmald dient te worden tot 1,5 m ; 

• Overwegende dat uit de gevel springende toegangen sterk bekritiseerd werden door de effectenstudie; 
• Overwegende dat een versmalling van de rivolistraat esthetisch niet hindert voor zover de bestaande 

breedte van de arcade (3 m) ter hoogte van de hoek van het gebouw F met de esplanade behouden blijft en 
voor zover dat verderop het gevelvlak onder de arcade uniform behandeld wordt, zoals voorzien in het 
geamendeerd project ; 

• Overwegende dat er voldoende breedte overblijft binnen en buiten de arcade om te wandelen en 
overwegende dat de grote open ruimte buiten de arcade in verschillende opzichten de gepreferentieerde 
wandellocatie is ; 

• Overwegende de conclusies van de effectenstudie met betrekking tot het energetisch aspect en de zachte 
weggebruikers; 

• Overwegende dat de huidige aanvraag een minieme vermindering inhoudt van de kantooroppervlakte met 
een beperkte toename van de bovengrondse vloeroppervlakte; 

• Overwegende dat de huidige aanvraag voor de gebouwen D en F conform is aan het wettelijk kader van 
voorschrift 0.9 van het GBP; 

• Overwegende dat de kantoorfunctie in gebouwen D&F en C een totaal bereikt van 68 754 m² en dat 
hiervan de vloeroppervlakte van de gevraagde handelsruimte dient te worden afgetrokken; 

• Gelet op de unilaterale verbintenis van de aanvrager dd. 15/02/2009 waarin hij zowel verzaakt aan een 
kantoorfunctie voor gebouw G en aankondigt 35% van de bebouwde oppervlakte op de site te willen 
bestemmen als woonfunctie; 

• Overwegende dat hieruit duidelijk blijkt dat hij ervan afziet om het gebouw G te bestemmen tot kantoren; 
• Overwegende dat het GBP dient te worden gerespecteerd en dat de opgelegde 35% woningen dienen te 

worden gerealiseerd;  
 
GUNSTIG advies voor het geamendeerd project onder voorbehoud van : 
 

1. het herzien van de esthetiek van de verhoogde bekroning waarbij zowel de horizontale expressie 
ervan benadrukt dient te worden evenals voor een meer donkere tonaliteit of een “vegetale” gevel 
dient te worden gekozen en waarbij deze aspecten geïntegreerd dienen te worden in fotomontages 
van de cinématografie der gevels; 

2. het preciseren op de plannen van de lokalen met hun oppervlakte, hoogte en toegangen welke 
voorbehouden worden voor de brandweerpost (dienststraat); 

3. het preciseren op de plannen van de afwerking en inrichting van de dienststraat en brandweerweg; 
4. het voorzien van een handelsruimte op de hoek van gebouw F met de esplanade op minstens 

2 traveeën  (niveau +2); 
5. één enkele entiteit met een nuttige vloeroppervlakte van 6000 m² in het project te voorzien en deze te 

bestemmen voor een culturele, schoolse of sociale voorziening die onafhankelijk moeten kunnen 
functioneren tov het kantoorgedeelte en minstens toegankelijk vanop de Pechère-tuin; 

6. de mezzaninestructuur in de bovengenoemde voorziening te bewaren; 
7. de verbindingstrap tussen de Rivolistraat en de esplanade van de Financiëntoren open te werken en 

deze zichtbaar te maken vanop de Pechère-tuin; 
8. zich te conformeren naar volgende aanbevelingen van de effectenstudie : 

• K-waarde tussen 30 en 40 ; 
• K beglazing van 1,1 tot 1,2 W/m²K en selectieve beglazing voor optimale lichttransmissie; 
• luchtdichtheid van max 0,6 verversingen per uur bij een druk van 50 Pa; 
• beveiligde fietsenstallingen: 100 plaatsen met mogelijkheid tot uitbreiding; 
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9. parallel aan de werf en in functie van een nader te bepalen fazering, de bouwaanvragen voor de 
woningen in te dienen teneinde de 35% woningen zoals gedefinieerd in het GBP te kunnen 
garanderen. 

 
BROH-DMS  : ONGUNSTIG voor de ophoging van de technische verdieping. 
 
De commissie vraagt om de behandeling van de bouwaanvragen D&F en C simultaan verder te zetten 
en de aflevering van beide vergunningen gelijktijdig af te leveren.  
 


