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CONIX RDBM Architects

Hertogensite
Louvain / Leuven

De Blauwen Oijvaert is de historische naam van de brouwerij die 
hier vroeger stond. De twee statige herenhuizen aan de Brus-
selsestraat worden met respect voor de historische elementen 
gerenoveerd en er worden 9 appartementen en 2 commerciële 
ruimtes in ondergebracht. Achterin het nieuwe binnenplein komt 
een nieuwbouw met bijkomende 9 appartementen. Het geheel 
komt te liggen aan de opengelegde Dijle.

Hertogensite vormt de kroon op de stadsvernieuwings een van 
de grootste binnenstedelijke projecten in Vlaanderen. De zieken-
huissite tussen de Kapucijnenvoer, de Minderbroedersstraat en 
de Brusselsestraat omhelst een gebied van meer dan zes hec-
tare. Het wordt een duurzame stadswijk met een evenwichtige 
mix van woonvormen.

De bestaande gebouwen en hun gabariet zijn een vast gegeven 
waar we niet van konden afwijken. Maar de inplanting van de 
nieuwbouw die konden we wel naar onze hand zetten. Door 
deze dwars op de lengte van de Dijle te plaatsen, creëren we 
enerzijds een nieuwe binnenplaats en anderzijds sluiten we aan 
tegen de bestaande gebouwen, waardoor de samenhang van 
het bouwblok terug hersteld wordt.

Qua architectuur maken we een sterk onderscheid tussen de 
bestaande gebouwen en de nieuwe toegevoegde delen. We kozen 
voor bruinrode tegelplannen, voorzien van een engobe behan-
deling, waardoor we een effect bekomen van geroest staal. Dat 
materiaal passen we toe aan de gevel en dak van de nieuwbouw 
en tevens ook als dakbedekking van de bestaand gebouwen. Door 
de toepassing van hoofdzakelijk dat ene materiaal, versterken we 
tevens de samenhang van oud en nieuw.
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Architectes / Architecten : CONIX RDBM Architects

Maître de l’ouvrage / Bouwheer : Resiterra n.v.

Techniques / Technieken : MK Engineering

Entrepreuneur / Aannemer : Vandenbos

Surface / Oppervlakte : 2 477 m²

Fin des travaux / Einde werken : 2019

Entreprises / Ondernemingen : BEG Belgium, Reynaers Aluminium,  
Tauw Belgique, XELLA / Silka
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CONIX RDBM Architects

ESSEC Business School
Rabat, Maroc / Marokko

Un nouveau campus promouvant l’esprit pionnier pour la busi-
ness school ESSEC au Maroc. Sa superficie brute est d’environ 
5 400 m².

Nieuwbouw campus voor Franse Business School in Marokko. 
Het bruto oppervlak is ongeveer 5400 m².
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Architectes / Architecten : CONIX RDBM Architects

Maître de l’ouvrage / Bouwheer : Groep Addoha/Prestigia – Association 
Groupe ESSEC

Techniques / Technieken : TPF Pyramide Engenierie

Livraison / Oplevering : 2016

Hendrik Conscience Building
Bruxelles / Brussel

Rénovation d’un immeuble de bureau sur une superficie d’environ 
41 000 m².

Renovatie kantoorgebouw met een bruto oppervlakte van 41 000 m². 
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Architectes / Architecten : CONIX RDBM Architects

Maître de l’ouvrage / Bouwheer : AXA Real Estate

Livraison / Oplevering : 2016

Techniques / Technieken : Ingenium

Stabilité / Stabiliteit : VK Engineering

Entrepreneur / Aannemer : Jansen Finishing

Entreprises / Ondernemingen : FDS, Kannegieter, Polypane Glasindustrie, 
Reynaers Aluminium, VMA cluster

Bosbeekhof centre de vie et de soins / WZC Bosbeekhof
Sint-Katelijne-Waver 

Des soins dédiés aux séniors dans un environnement vert. Ce 
projet concerne la nouvelle construction de 92 zones résiden-
tielles sur une surface brute de 6 250 m².

Ouderenzorg in een landschappelijk kader. Nieuwbouw van 92 
woongelegenheden op een bruto oppervlakte van ongeveer 
6 250 m².
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Architectes / Architecten : CONIX RDBM Architects

Maître de l’ouvrage / Bouwheer : CPAS / OCMW Sint-Katelijne-Waver

Techniques / Technieken : CES / TBD

Stabilité / Stabiliteit : Establis

Entrepreneur / Aannemer : Antwerpse Bouwwerken

Livraison / Oplevering : 2015

Entreprises / Ondernemingen : BEG Belgium, De Coene Products, 
Polyrey, Schneider Electric


