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Bijlage: afwerking exploitatieruimten en algemene richtlijnen 

Hieronder wordt de afwerking van de verschillende ruimten beschreven. Dit document is vatbaar 

voor wijzigingen zo lang de restauratiewerken niet zijn voltooid. 

 

1. Afwerking 

Inkom exploitatie(N.GV.45) 

Er is een afzonderlijke inkom voor de exploitatie, aan de zijde van de Suikerrui. Deze geeft toegang 

tot de concessieruimten van de kelder en het gelijkvloers.  

De ruimte wordt  als volgt afgewerkt: 

 Blauwe hardsteen vloer, wanden en plafond in kalk-pleister en verlaagd plafond.  

 Vloerdoos ( stopcontacten/data) in functie van eventuele aansluiting ontvangstbalie. 

 Eventuele ontvangstbalie dient uitgevoerd te worden volgens ontwerp ontvangstbalies 

publieke inkom stadhuis.  

 Verlichting: rail met spots aan het verlaagd plafond, en twee afzonderlijke wandarmaturen. 

 Vloerverwarming met regelbare ruimtevoeler. 

 Ventilatie via vloerroosters voor permanente bezetting van 5 personen.  

 

Centrale foyer (N.GV.46) 

De publieke foyer is een centrale circulatieruimte naar de liften en trap, alsook een evacuatieweg. De 

ruimte ontsluit de verschillende delen van de exploitatielokalen.  

De ruimte wordt als volgt afgewerkt: 

 Blauwe hardsteen vloer en hoge plint, gewelf in akoestisch absorberend pleisterwerk, in 

functie van verbetering ruimteakoestiek, ook bij hogere bezetting.  

 Vloerdozen voor elektriciteit en data aansluitingen.  

 De deuren rondom de foyer zijn in glas met eikenhouten kaders, waardoor daglicht wordt 

doorgelaten. In de deuren naar de aanliggende exploitatielokalen is dit figuratief 

kathedraalglas, waardoor er wel licht doordringt, maar zonder direct doorzicht. Op deze 

deuren is toegangscontrole voorzien met badge. 

 Verlichting: lijnvormige pendelarmaturen, opgehangen aan het gewelf.  

 Vloerverwarming met vast ingestelde temperatuur (21°C). 

 Ventilatie via vloerroosters, voorzien op een bezetting van ca. 35 personen. 
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Exploitatielokalen – ruimten rond centrale foyer en ruimten zijde Grote Markt 

Zones van aaneengeschakelde lokalen: 

Zone 1: N.GV.01 – N.GV.02. 

Zone 2: N.GV.07 – N.GV.08 – N.GV.09. 

Zone 3: N.GV.39 – N.GV.40 – N.GV.41 – N.GV.42.  

 

Iedere zone bestaat uit enkele lokalen die aan elkaar geschakeld kunnen worden. Tussen deze 

lokalen zijn dubbele houten deuren voorzien met slot. Deze kunnen opengezet worden bij 

gecombineerd gebruik van de lokalen, of dichtgezet (met sleutel) bij afzonderlijk gebruik.  

Al deze ruimtes grenzen aan de gevel. Hier worden vaste ramen voorzien, achter de houten 

gevelpoorten die tijdens de openingsuren open staan. Enkele lokalen hebben een dubbele glazen 

deur in de gevel, ipv een raam: N.GV.39, N.GV.41, N.GV.42.  

De ruimten worden als volgt afgewerkt: 

 Blauwe hardsteen vloer, wanden en plafond/gewelf in kalk-pleister. 

 Stopcontacten en datapunten in wanden, stopcontacten worden gevoed vanaf een 

verdeelbord per zone, datapunten bekabeld naar de centrale datalokalen van het stadhuis. 

 Datapunten aan het plafond voor WiFi-aansluiting, bekabeld naar de centrale datalokalen 

van het stadhuis. 

 Verlichting: rail met spots aan het plafond. 

 Iedere zone heeft een kast in de wand met technische aansluitingen. 

o elektrisch verdeelbord met 3 kringen stopcontacten en voldoende ruimte voor 

uitbreiding, het verdeelbord wordt rechtstreeks gevoed vanaf een teller van de 

nutsmaatschappij (geplaatst in een tellerlokaal in de kelder), teller van 63 A - 400 V; 

o mogelijkheid voor rechtstreekse aansluiting op netwerken van Proximus en Telenet 

(via de centrale datalokalen of via coax-aansluiting in de technische kast; 

o collectoren voor verwarming en koeling, met aparte energietelling; 

 Verwarming en koeling via ventiloconvectoren met regelbare ruimtevoeler. 

 Ventilatie via vloerroosters voor een gemiddelde bezetting van 1 persoon per 5 m²  

 Aan- en afvoervuizen voor koud en warm water zijn geplaatst in  N.GV.42. 

 

Polyvalente ruimte kelder (N.KV.51) 

Dit betreft een grote gewelfde ruimte. Deze wordt enkel gebruikt voor exploitatie,  de exploitant kan 

hier de vrijheid nemen om dit in te richten, zolang er niet aan de afwerking geraakt wordt.  

Deze ruimte wordt als volgt afgewerkt: 

 Geslepen betonvloer, met ‘beperkte zone’ van historische natuursteen tegels, gewelf in kalk-

pleister. 

 Stopcontacten en datapunten in wanden. 

 Verlichting: lijnvormige pendelarmaturen, opgehangen aan het gewelf. 

 Gewelf in akoestisch absorberend pleisterwerk, in functie van verbetering ruimteakoestiek. 

 Verwarming en koeling met ventiloconvectoren met vast ingestelde temperatuur (20°C – 

25°C). 

 Ventilatie via plafondroosters, voorzien op een bezetting van ca. 35 personen. 
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Toiletten (N.KV.44 - N.KV.45 - N.KV.46) 

Afzonderlijk sanitair voor mannen en vrouwen en een afzonderlijk mindervalide-toilet.  

Afwerking: vloer in marmercomposiet-tegels, wanden in geglazuurde tegels.  

 

Aankleed-en doucheruimte  (N.KV.07) 

Deze ruimte omvat twee douches, een zitbank, lockers en lavabo’s.  

De ruimte wordt als volgt afgewerkt:  vloer in keramische tegels, wanden in geglazuurde tegels.  

 

Opwarmkeuken (N.KV.08) + berging keuken(N.KV.09) 

Ruimte door exploitant in te richten als keuken en berging. Deze ruimte wordt casco voorzien.   

Er is een plan opgemaakt voor de inrichting van de keuken, alle aansluitpunten voor water en 

elektrische toestellen worden aangeleverd.  

Volgende voorzieningen worden aangeleverd: 

- voorzieningen voor combi oven (steamer) 10 GN 

- voedingen voor warmkast en gekoelde werktafel 

- voedingen voor koelkast en diepvrieskast 

- voorzieningen voor vaatwasmachine 

Er is geen gasaansluiting voorzien. 

Opslagruimten (N.KV.42 + N.KV.43) 

Berging N.KV.42 is voorzien van 14 stuks archiefrekken uit gegalvaniseerd staal. Afmetingen per rek: 

L 100 cm x D 52,4 cm x H 200 cm. 

Berging N.KV.43 is voorzien van 4 archiefrekken uit gegalvaniseerd staal. Afmetingen per rek: L 100 

cm x D 52,4 cm x H 200 cm. 

 

 

 

2. Algemene richtlijnen  

Signalisatie 

 Aan de gevel mag niets opgehangen worden en op het glas in de gevel mag niets geplakt 

worden.  

 Neonreclames, flikkerlichten of opzichtige lichtreclames zijn niet toegelaten. 
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 Aanduidingen aan de buitenzijde van het gebouw dienen te gebeuren met vrijstaande 

elementen, die daar enkel staan tijdens de openingsuren en ’s avonds binnen in het gebouw 

worden geplaatst. 

 Binnen in het gebouw dient de signalisatie sober te zijn. Deze dient zich te schikken naar de 

signalisatie van de rest van het gebouw.  

 

Meubilair en afwerking 

De afwerking van de ruimten is ingetogen en zoveel mogelijk met natuurlijke materialen: kalkpleister, 

eik en blauwe hardsteen. Hierdoor ligt de nadruk zoveel mogelijk op de historische ruimtelijke 

structuur.  

Het is niet toegestaan om de wanden en vloeren  in een andere kleur te schilderen of te bekleden. 

Toevoegingen dienen zoveel mogelijk losstaand te zijn, en zoveel mogelijk in een ingetogen, 

natuurlijk materialenpallet.  

 

Breeam 

Breeam is een veel gebruikt internationaal schema om de duurzaamheid van een project te 

beoordelen. Het laat toe om een project in zijn geheel te toetsen naar algemene duurzaamheid. 

Waar de energieprestatie-regelgeving focust op het energieverbruik van gebouwen, vormt de 

Breeam-methodologie een breder kader en beoordeelt het een project aan de hand van de volgende 

onderwerpen: 

- Management 

- Gezondheid en welzijn 

- Energie 

- Transport 

- Water 

- Materialen 

- Afval 

- Landgebruik en ecologie 

- Vervuiling 

Er wordt een score berekend (op 100), wat het project een rating van “Pass” tot “Outstanding” kan 

opleveren.  

Het ontwerpproces wordt aan de BREEAM-methodiek getoetst, en de opdrachtgever beoogt het 

ambitieniveau BREEAM “Excellent”. Hierbij wordt de impact van het gebouw op zijn omgeving 

geanalyseerd, waarbij enkele specifieke elementen gedetailleerd worden uitgewerkt: een 

vervoersplan, uitgebreid overleg met de omliggende bewoners en handelaars, een transparante 

communicatie met de toekomstige gebouwgebruikers, een comfortbevraging in de huidige situatie 

maar ook maatregelen zoals groendaken op de nieuwe dakdelen. Aan de hand van een 

levenscyclusanalyse wordt een optimalisatie bekomen wat betreft de milieu-impact voor 

schrijnwerk, binnenisolatie en draagstructuur van de patio’s. Enkele bestaande interieurelementen 
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(deuren, parket) werden zorgvuldig ontmanteld om een nieuwe waardevolle herbestemming te 

krijgen.” 

Naar akoestiek toe worden de bouwkundige ingrepen (akoestische prestatie binnendeuren, eisen 

aan luchtgeluidisolatie tussen ruimtes onderling,…) voorzien, alsook de maatregelen om aan de eisen 

rond installatiegeluid te voldoen.  

 

Brandvoorschriften 

Het bijgevoegde document ‘Stadhuis_brandveiligheidsconcept_20201010’ geeft een uiteenzetting 

over de evacuatie en compartimenteringsplannen conform de omgevingsvergunning met 

verduidelijkte opgave van de capaciteit van de evacuatieuitgangen op het gelijkvloers, de 

compartimentering en de definitie zone ‘publiek gebruik’ en ‘niet-publiek gebruik’ per verdieping 

zoals besproken met de brandweer Antwerpen. 

De compartimenteringsplannen kunnen steeds worden opgevraagd bij AG Vespa. 

Bij gebruik van de gelijkvloerse verdieping voor exploitatie dient zowel de evacuatie uitgang Grote 

Markt als Suikerrui te allen tijde in gebruik te blijven.  

Voor de zone ‘toegankelijk voor publiek’ (rood ingekleurd op de compartimenteringsplannen) werd 

in het ontwerp rekening gehouden met een grotere mogelijke bezetting van maximaal 1 persoon per 

3m2, voor ‘niet toegankelijk voor publiek’ is een evacuatie voorzien op een grotere mogelijke 

bezetting van 1 persoon per 10m2.  

De exploitant dient in een bestaand gebouw volgens de politiecodex en de wijze van inrichting en 

functiegebruik (winkels, zaal, evenementen met vaste zitplaatsen, e.d.) zelf het maximaal aantal 

personen te bepalen die in een ruimte aanwezig kunnen zijn en te bespreken met de brandweer 

Antwerpen in functie van de uitbating.  

Indien in de uitbating het aantal aanwezigen de evacuatiecapaciteit overstijgt, moet steeds het 

aantal aanwezigen beperkt worden in functie van het aantal uitgangen en de evacuatiecapaciteit.  

Afspraken hieromtrent dient de concessiehouder, al dan niet in functie van gedeeld gebruik, steeds 

met AG Vespa en de brandweer Antwerpen te bespreken. 

 

Maximale bezetting exploitatiezones in functie van comfort/ventilatie/verluchting/HVAC: 

 Inkom exploitatie (N.GV.45) : 5 personen 

 Centrale foyer (N.GV.46) : 35 personen 

 Zone 1 (N.GV.01 – N.GV.02) : totaal 5 personen 

 Zone 2 (N.GV.07 – N.GV.08 – N.GV.09) : totaal 10 personen 

 Zone 3 (N.GV.29 – N.GV.30 – N.GV.31 – N.GV.32)  : totaal 20 personen 

 Zone 4 (N.GV.39 – N.GV.40 – N.GV.41 – N.GV.42) : totaal 18 personen 

 Polyvalente ruimte kelder (N.KV.51) : 35 personen 

 

Erfgoed – Beschermd Monument 
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Elke wijziging t.o.v. de vergunde toestand (na werken dus) is onderhevig aan een toelatingsaanvraag 

bij Onroerend Erfgoed, gezien het gebouw in zijn totaliteit beschermd is als monument. 

Alle toelatingsplichtige werken zijn terug te vinden in het Onroerend Erfgoeddecreet, alle wijzigingen 

(tenzij het over los meubilair gaat) aan interieur en/of gevel vallen hieronder. 

 




