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Voorwoord
Foto: Studio Claerhout

Samenleven, omringd door buren... Het is niet altijd 

makkelijk om naar de ander te gaan, een gesprek te beginnen.  

Kan de architectuur bijdragen aan het bevorderen van sociale 

contacten, om de ander te ontmoeten… in hetzelfde gebouw 

of erbuiten?

Deze gezamenlijke woonprojecten die in ‘Bouwen met 

Baksteen’ worden voorgesteld, beschikken over gunstige 

condities om samen te leven: kleinschalig, gemeenschap-

pelijke ruimten, aanleg van groene ruimten, de typologie 

van het gebouw, enz… Dus laten we even kennismaken met 

onze buren.
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Dit nieuw gebouw met drie appartementen is ontworpen door de 
architecten Kennes + Elegeert en bevindt zich op een zeer klein perceel 
in de nabijheid van het historische centrum van de stad Mechelen.

Door de geringe oppervlakte van nauwelijks één are is het terrein 
heel lang onbebouwd gebleven. De nieuwe realisatie heeft dus 
een braakliggend stukje van de stedelijke structuur opgevuld. 
Drie wooneenheden met 1 slaapkamer, waarvan 1 duplex, en een 
winkelruimte op het gelijkvloers worden gecreëerd in het stadscentrum, 
op nauwelijks een steenworp afstand van de site Lamot.  

Naast zijn geringe omvang had dit hoekterrein een bijzondere vorm. 
De volumetrie van het gebouw is daar dan ook een rechtstreeks gevolg 
van. Bovendien lijkt de verhouding tussen de hoogte en de voetafdruk 
van het gebouw op de proporties van een toren... een architecturale 

knipoog voor dit gebouw waarin de appartementen uitzicht hebben op 
de Sint-Romboutstoren, een belangrijk monument in Mechelen.

Het gebruik van de gevelsteen combineert perfect met de sculpturale 
architectuur van het gebouw. De beige tinten bevinden zich halverwege 
het kleurenpalet dat men in de straten eromheen aantreft, gaande van 
helder tot baksteenrood.

Dit kleinschalige gebouw in baksteen zorgt als het ware voor de 
verbinding tussen de tijdperken enerzijds en de verschillende wijken 
van de stad anderzijds.

www.kennes-elegeert.be 
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Andere foto’s

http://www.kennes-elegeert.be
http://lannoo-print.be/Mailings/BMB/02_2017/Mechelen/Fotos.pdf
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