Facts & Figures: Rijswaard Baksteen
34 appartementen in Bommels Bont
Werken aan een groene, sfeervolle uitstraling
In het Belgische Boom – op de hoek van Gasstraat en Brandstraat – zijn 34
appartementen opgeleverd met onderliggende parkeergarage.
De appartementen zijn verspreid over twee bouwvolumes met een smalle
tussendoorgang. Via de doorgang bereiken de bewoners de gemeenschappelijke binnentuin. De rode, gevlamde bakstenen bezorgen de appartementsgebouwen een warme uitstraling.
CONIX RBDM Architects ging in het ontwerp van Residentie Quercus weloverwogen te werk. “We
wilden het bestaande straatbeeld verbreden en zo een stukje open ruimte teruggeven aan de buurt”,
vertelt Matthias Moyaert, jr project architect. “Om die reden is aan de voorzijde van de gebouwen een
semi-publiekstuin ingericht. De tuin is aantrekkelijk voor de bewoners en voor de leerlingen van de school
aan de overkant. Daarnaast maakt hij de kruising ruimer. Deze keuze bezorgt Residentie Quercus een groene, sfeervolle uitstraling.”
Fraai eindresultaat
Deze uitstraling heeft RBDM Architects weten te bewerkstelligen door de indeling, maar zeker ook door de
toegepaste stenen. “We hebben aan de aannemer onze wensen voor de stenen kenbaar gemaakt”, vertelt
Moyaert hierover. “We wilden een rode, gemêleerde steen in een enigszins ruwe uitvoering.
Hierop heeft MBG voor ons drie onderaannemers geselecteerd. Samen met de opdrachtgevers – Gands en
PSR – hebben we gekozen voor de Bommels Bont WF HV van Rijswaard. Deze steen is mooi gevlamd door
het bakproces. De kleuren verlopen van lichtrood tot donkerrood. In combinatie met de dieperliggende voeg
zorgt dit voor een fraai eindresultaat.”
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CONIX RDBM Architects
De oprichters van CONIX RDBM Architects, zijn de architecten Christine Conix, Jorden Goossenaerts en
Frederik Jacobs. De organisatie bestaat uit een multidisciplinair team van 70 medewerkers die grensoverschrijdend werken vanuit vestigingen in Antwerpen, Brussel, Rotterdam en Terneuzen.
Omdat elke opgave uniek is, kiezen we er bewust voor ons niet te specialiseren in een bepaalde typologie
van gebouwen. Ons brede portfolio bestaat uit zowel nieuwbouw, verbouwingen en renovatie van onder
meer residentiële projecten, woonzorgcentra, overheidsgebouwen, scholen, culturele projecten, commerciële panden, kantoren, bankgebouwen, en industriële projecten, maar ook uit locatieontwikkelingen, masterplanning, interieurprojecten en productdesign.
Continu in beweging en gedreven door emoties, maken we architectuur die zorgvuldig omgaat met de
beschikbare ruimte en die een betekenisvol antwoord geeft op de wensen van de bouwheer, de plek, de
maatschappij en de tijdsgeest. We hebben hiervoor een onderscheidende methode ontwikkeld die ons in
staat stelt om aan de hand van de vier logische stadia van elk bouwwerk: Research, Design, Build en Maintain, tot een integraal ontwerp te komen. Het resultaat is, ongeacht de aard, de omvang en het beschikbare
budget, steeds innovatief in zijn ontwerpproces en vernieuwend in zijn architectuur.
Ons einddoel is: ontwerpen maken met een meerwaarde, zowel voor haar gebruikers als voor de maatschappij in haar geheel. Functioneel, flexibel, duurzaam en esthetisch waardevol, zowel voor nu als voor
de toekomst.
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Onbekend is onbemind zegt men wel eens en dit geldt een beetje voor ons
Wasserstrich-gamma. Voor diegenen die van verlijming houden zijn deze
gevelstenen een ideaal product. Het strakke karakter, onder meer door het
ontbreken van bezanding, geeft een modern project de uitstraling die het
verdient. Maar ook de combinatie met een kleurvoeg leidt tot zeer mooie
resultaten. Op bijgaande foto ziet u het project WZC Triamant in Velm, ten
zuiden van Limburg, uitgevoerd in de Aqua Zwart waalformaat.
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Op aanvraag kunnen we u altijd een voorbeeldpaneeltje bezorgen. Zo
kunt u zich reeds een eerste idee vormen van het te verwachten resultaat.
Uiteraard is iedereen van harte welkom in de showroom op de fabriek in
NL-Aalst (Gelderland) waar alle sorteringen staan uitgestald.
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