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Beschermde brandweerkazerne krijgt restauratie
De bekende architectengroep aNNo Architecten restaureert
binnenkort de beschermde brandweerkazerne in de Antwerpse Paleisstraat. De huidige ploeg
brandweerlieden verhuist naar een
nieuwe kazerne in de Kielsevest.
ANTWERPEN

Het gebouw in de Paleisstraat
(122-126) werd in het begin van de
20ste eeuw als brandweerkazerne
opgetrokken door de twee belangrijke bouwmeesters Van Asperen
en Van Averbeke. Het is een van de
belangrijkste realisaties van de
stad Antwerpen in de overgang van
art nouveau naar art deco en is als
dusdanig een beschermd monument.
Verscheidene generaties brandweerlieden opereerden de afgelopen honderd jaar vanuit deze kazerne. maar inmiddels is het gebouw voor zijn functie sterk
verouderd en voldoet het niet meer
aan de hedendaagse comforteisen.
De brandweerkazerne Zuid krijgt
daarom een nieuw gebouw in de
Kielsevest. Het nieuwe gebouw
heeft een betere strategische ligging en zal aan de eisen van een
moderne brandweerkazerne voldoen. De bouw van de nieuwe kazerne begint vermoedelijk in de
eerste helft van 2022.

Boerentoren

Intussen bereidt AG Vespa, het
vastgoedbedrijf van de stad Antwerpen, de restauratie, herwaardering en herbestemming van het
monument in de Paleisstraat voor.
‘Centraal staat het herstellen van
de oorspronkelijke grandeur en
uitstraling van het gebouw. Zo kan
het pand opnieuw een kwalitatieve
invulling krijgen’, klinkt het.
aNNo Architecten, gespecialiseerd in restauratie, renovatie en
herbestemming van historische
gebouwen, heeft de wedstrijd voor
de restauratie en herbestemming
van de kazerne gewonnen. Het bu-

reau nam ook al Antwerpse iconen
zoals de Boerentoren en het SintJan-Berchmanscollege onder handen.
‘Er wordt een flexibel en aanpasbaar ontwerp gevraagd dat ruimte
biedt voor woningen, kantoren en
horeca en dat de kazerne als geheel
bewaart’, aldus AG Vespa. Behalve
een kwalitatieve restauratie en de
vraag naar sterke architectuur,
worden er hoge eisen gesteld aan
duurzaamheid, toegankelijkheid,
brandveiligheid, gebruikscomfort
en financiële haalbaarheid.

De beschermde brandweerkazerne in de Paleisstraat. © Dirk Kerstens
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‘We willen het
gebouw graag zijn
oude grandeur
teruggeven’

‘We hebben onlangs vernomen
dat we de wedstrijd hebben gewonnen’, zegt Stijn Cools, vennoot bij
aNNo Architecten. ‘We zullen nu
het gebouw in zijn geheel in kaart
brengen. Het zal sowieso een mix
worden van wonen, werken en kleine handelsactiviteiten, zoals een
café of een restaurantje, een atelierruimte, een sportruimte voor
yoga of kinesitherapie. Tegen het
einde van dit jaar wordt die knoop
doorgehakt. Wanneer we klaar zullen zijn? Dan zijn we toch wel twee,
drie jaar verder.’

Jaouad Alloul
kunstenaar

Saskia Castelyns

Showtime!
Net als Jaouad zin in een zomer vol cultuur?
Ga snel naar ontdek.antwerpen.be
voor gouden tips van Antwerpse artiesten.

Over twee, drie jaar hoopt het architectenbureau klaar te zijn.
© aNNo Architecten

