
KanaalPark is een prachtige opwaardering van een 13,5 hectaren 

grote site temidden de Vilvoordse stadskern. Ze was al jarenlang 

een ondergewaardeerd gebied, maar daar is vandaag nauwelijks 

nog wat van te merken. De site wordt begrensd door de overwelfde 

Zenne, het Zeekanaal Brussel–Willebroek en de Vuurkruisenlaan, 

die Vilvoorde met Grimbergen verbindt. 

De totale bouwtijd wordt geraamd op negen jaar. Gezien de enorme 

oppervlakte van het terrein, had zowat iedereen hier zijn zegje: de 

afdeling onroerend erfgoed van het agentschap R-O Vlaanderen 

voor wat het ‘Tuchthuis’ betrof, Fluxys voor de leidingen die 

het terrein doorkruisen, en uiteraard de Kwaliteitskamer en de 

gebruikenlijk RO-overheden. Er wordt langsheen de site zelfs een 

Vlaamse fietsroute aangelegd in opdracht van het Agentschap voor 

Natuur en Bos. Deze route betekent onbetwistbaar een meerwaarde 

voor de toekomstige bewoners.

Toen het ‘Tuchthuis’ eind 18e eeuw (1773) onder het bewind 

van Maria-Theresia van Oostenrijk werd gebouwd, gold het als 

een vernieuwend project, omdat in deze gevangenis lijfstraffen 

en folteringen plaats maakten voor heropvoeding en verplichte 

arbeid. Het project KanaalPark dat op de site van het ‘Tuchthuis’ 

in snel tempo vordert, is eveneens vernieuwend. Het biedt de stad 

Vilvoorde een verfrissende kijk op hedendaags wonen en paart 

hoogwaardige architectuur aan een grootschalig woonproject.

Vernieuwing  
door de eeuwen

Constructie

KanaalPark - Vilvoorde
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Het project levert een uiterst belangrijke bijdrage tot de Vilvoordse stadsvernieuwing 
met een mix van woongelegenheid – 400 appartementen verspreid over verschillende 
gebouwen – kantoren (28.000 m²) en publieke ruimte. De stad ontving voor dit project 
subsidies uit het fonds voor stadsvernieuwingsprojecten. 

Tekst | Eduard Coddé
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Kwaliteitsvol en snel
De scheidingswanden tussen de appartementen bestaan uit 

21,4 cm dikke Silka-elementen met daartegen een 3 cm dikke 

isolatielaag uit minerale wol en een 7 cm dik gipsblok.  

Verder zijn akoestische dekvloeren toegepast om elk appartement 

de nodige akoestische kwaliteiten te verlenen.  Het gebruik van 

Silka-elementen voor de uitvoering van de vertikale dragende 

structuren leverde de bouwheer diverse voordelen op.   

Vooreerst kon de ambitieuze en vernieuwende architectuur 

gerealiseerd worden binnen de voorziene budgetten.  

Daarenboven zorgde deze bouwwijze voor een snellere 

realisatie en tenslotte zijn deze elementen ook een duurzame en 

energiebesparende oplossing, een must in de huidige bouwcultuur.  

Uiteraard voldoen de appartementen op het vlak van 

energiebesparing ook aan de recente EPB-regelgeving.  

“Ze halen een K-waarde die lager ligt dan 45”, 

benadrukt Ben Bartholomeeusen van projectontwikkelaar ViRiX nv. 

“De ventilatie maakt gebruik van natuurlijke luchttoevoer via 

roosters in de ramen en mechanische afvoer via de natte ruimten.”

Tybeert
Alle gebouwen op de site dragen een naam uit 

‘Van den Vos Reynaerde’, het vermaarde Middeleeuwse dierenepos. 

Een eerste nieuwbouwfase voorziet in de bouw van ‘Tybeert’, een 

appartementsgebouw met 78 wooneenheden. In een tweede fase 

volgen er nogmaals 38 appartementen. ‘Tybeert’ werd gespiegeld 

aan het ‘Tuchthuis’-gebouw om dit te vervolledigen tot haar 

oorspronkelijke vorm. Terwijl het ‘Tuchthuis’ terug haar voormalige 

zandkleurige uitstraling kreeg, moest Tybeert echter in een 

contrasterende kleur uitgevoerd worden. De wijnrode gevelstenen 

geven een knap evocerend resultaat. 

Het ontwerp van de gevels is complex, met tal van verbindingen 

en verspringende vlakken. Zo ging speciale aandacht naar de 

dubbelhoge terrassen die uitkijken over het park, het water en 

de nieuwe binnenpleinen. Ze verzekeren aan alle bewoners 

een maximale bezonning en privacy. Het grote gevelvlak is 

opengebroken in kleinere elementen; een aanpak die de 

stabiliteitsberekening er niet gemakkelijker op maakte.  

Er zijn telkens vijf bouwlagen. 

“Er is gewerkt met een raster van 3,75 m, wat een breedte van 7,5 m 

per appartement oplevert”, verduidelijkt architect Fred Debulpaep 

van het architectenbureau Styfhals & Partners. “De vloerplaten 

zijn 24 cm dik en rijkelijk voorzien van staal, gezien de aanzienlijke 

overspanning van telkens 7,5 m per appartement. De diepte 

van de vloerplaat bedraagt slechts 12 m, wat aanleiding gaf tot 

het aanbrengen van een horizontale kern i.p.v. de gebruikelijke 

verticale.” Over de gehele gevelbreedte loopt een stalen profiel 

boven de ramen van het terras. In het brede gebouw zijn ook drie 

uitzetvoegen opgenomen, uitgewerkt met behulp van stalen kokers.

Van beslotenheid naar openheid
Het prachtig gerestaureerde ‘Tuchthuis’ was de eerste aanzet 

tot opwaardering van de site en vormt de blikvanger voor 

KanaalPark. Het gebouw vervulde verschillende functies, om in de 

jaren zeventig te eindigen als legerkazerne. De restauratie werd 

binnen een publiek-private-samenwerking met de Stad Vilvoorde 

uitgevoerd door de groep ViRiX die voor de architectuur een 

beroep deed op de NV Styfhals & Partners in samenwerking met 

ELD Partnership CVBA en voor de stabiliteitsstudie op Arcade NV. 

Het hoofdgebouw kreeg een nieuwe trap- en liftkern en werd 

omgetoverd tot kantoorruimtes met alle modern comfort.  

Er hebben al enkele bedrijven hun intrek genomen en later dit jaar 

zal in dit gedeelte ook een hotel zijn deuren openen. In één van 

de vleugels zijn nog oude gevangeniscellen bewaard gebleven 

met waardevolle graffiti. Deze vleugel wordt gereserveerd voor het 

onderbrengen van het ‘Gevangenismuseum van België’. 

Het originele ontwerp van het ‘Tuchthuis’ voorzag in een 

rechthoekige structuur met binnenkoeren, die echter door 

gedeeltelijke afbraak van de gebouwen waren verdwenen. 

Dit oorspronkelijke idee werd overgenomen in het nieuwe 

ontwerp voor het gebouw ‘Tybeert’, dat werd uitgetekend 

door het architectenteam ‘Styfhals & Partners’ i.s.m. met 

‘Robbrecht & Daem’. Arcade nv stond in voor de stabiliteitsstudie. 

Het huidige project herneemt de drie binnenkoeren omgeven door 

appartementsgebouwen. Er is een centrale ondergrondse parking, 

twee niveaus diep en 5.000m² groot.

“We bieden een mix aan van 1-, 2- en 3 
slaapkamerappartementen, alsook enkele penthouses 
met adembenemend uitzicht”, licht  Sara Vandepoel, 
verkoopsverantwoordelijke van projectonwikkelaar ViRiX toe. 
De bewoonbare oppervlakte varieert tussen 58 m² en 125 m² 
voor de appartementen, terwijl de 7 penthouses 137 m² tot 
183 m² woonoppervlakte bieden, exclusief terras.
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Een goed gesmeerde organisatie
“Voor de opbouw werd gewerkt met een ploeg van 3 à 4 man 

voor de montage van de Silka-elementen en twee collega’s 

voor het bedienen van de kraan en het aanleveren”, vertelt 

Stijn Van Hoof, werfleider Van Laere. “Op de werf hebben we zelf 

een kader ontwikkeld om in één beweging grotere hoeveelheden 

Silka-elementen met de torenkraan op de plateaus te kunnen 

hijsen. De smalle vloerplaten en daaruit voortvloeiende 

horizontale kernen brachten heel wat zaagwerk met zich mee”, 

vervolledigt Stijn Van Hoof. “Er is verder voor elk plateau gewerkt 

met een horizontaal rotatiesysteem, zodat de bekisters en de 

monteurs van de Silka-elementen elkaar kort konden opvolgen.” 

Dagelijks werd een vrachtwagenlading verwerkt, maar de 

werfleiding gaf er de voorkeur aan om een buffer van twee tot drie 

dagen op voorraad te houden.

We kijken met belangstelling uit naar de verdere voltooiing van 

KanaalPark, een locatie met uitstekende ligging en belangrijke 

troeven, die ongetwijfeld een opgemerkte bijdrage zal leveren tot 

de verjonging en heropleving van Vilvoorde.

ViRiX NV - Projectontwikkeling 

Keizershoek 350A 

2550 Kontich 

T +32 34 43 06 30

F +32 34 43 06 31

virix@virix.be

www.virix.be

Styfhals & partners NV

Kwekerijstraat 3

1830 Machelen

T +32 22 53 40 53

F +32 22 53 17 75

info@styfhals-partners.be

www.styfhals-partners.be

Arcade NV 

Groeningenlei 132

2550 Kontich

i.s.m. Arcade Concept 

Engineering bvba

Visserij 171a

9000 Gent

Algemene aannemingen 

Van Laere NV

Antwerpsesteenweg 320

2070 Zwijndrecht

T +32 32 52 20 20

F +32 32 52 20 40

mailbox@vanlaere.be

www.vanlaere.be

Vilvoorde

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Info en verkoop : 0495/27 90 56 - kanaalpark.be - virix.be 

Tybeert...  
aan het Tuchthuis

Cantecleer...  
aan het water 

Vanaf € 181.000 voor 2 slk 
appartement (ex. kosten) 
 

Oplevering vanaf juni 2010 

Vanaf € 144.000 voor 1 slk 
appartement (ex. kosten) 
 

Oplevering vanaf dec 2011 

Bezoek het 

modelappartement en  

de appartementen  

in opbouw ! 
 

Afspraken via 0495/27 90 56 
KanaalPark
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