
 1. 

Open Wervendag 

11 mei 2014 

 

 

Dames  en heren, 

 

Gebouwen vakkundig optrekken, doen wij mensen al eeuwenlang. Volgens Romeins ingenieur-

architect Vitruvius steunt de bouwkunst op drie principes: bruikbaarheid, stevigheid en schoonheid. 

Hij zei dat in de eerste eeuw voor Christus. Vandaag voegen we daar zeker ‘Duurzaamheid’ aan toe. 

 

Het gebouw dat hier wordt opgetrokken, beantwoordt perfect aan die principes. Het ontwerp is 

ingenieus en robuust. Het beschikt bovendien over alle troeven om uit te groeien tot een nieuwe 

architecturale parel aan de Antwerpse skyline. Het sluit naadloos aan bij de functie ervan: jonge 

mensen vormen in goed uitgeruste leslokalen, aula’s en bibliotheken die stimuleren en inspireren.  

Aangename studentenrestaurants en rustgevende binnentuinen zijn de ideale plek voor ontmoeting, 

hopelijk over de grenzen van disciplines, generaties en functies heen. 

 

Bouwheren Johan Willemen en Manu Coppens overtuigden u zonet al van de sterke inzet op 

duurzaamheid en energie-efficiëntie. O.m. dankzij intelligente zonwering, freecooling en efficiënte 

energiedistributie zal het gebouw 40% beter presteren dan de Vlaamse norm op het vlak van 

energieprestatie. Kortom, Campus Spoor Noord voldoet perfect aan de visie en doelstellingen op het 

vlak duurzaam bouwen. Dat zijn de initiatiefnemers m.i. aan de studenten en dus aan de toekomst en 

de gemeenschap verplicht!  

 

Ook de puike integratie van het project in de ruimere omgeving, charmeert. De campusgebouwen 

zullen op organische wijze in verbinding  staan met Park Spoor Noord:  de groene long en stadsoase 

van Antwerpen Noord en bereikbaar zijn via de fietsersbrug  die op de kop van Spoor Noord staat 

ingetekend.   

 

U hoort het: studenten, docenten, medewerkers…wie zal, eens verhuisd naar dit huis van de 

toekomst, nog een excuus  hebben om zich niet keihard in te zetten, te slagen én dit op een zodanige 

manier dat zijn of haar ecologische voetafdruk zo minimaal mogelijk is en de betrokkenheid op onze 

prachtige stad maximaal? 

 

Ook met dit gebouw, bouwt de AP mee aan een mooie en boeiende stad, waar het goed werken en 

leven is, aan sterk hoger onderwijs waar het goed studeren, onderwijzen en onderzoeken is, maar 

zeker  ook aan een gezonde economie, waarin het goed ondernemen is.  



 2. 

 

Op Open Werven Dag plaatsen we de verdiensten van onze bouwsector in de kijker.  En terecht!  De 

bouw is immers een cruciale motor van economische groei en welvaart in onze regio. De bouw is 

bovendien “de kanarie” van de economie.  Zoals u allicht weet vertegenwoordigt de provincie 

Antwerpen zo’n 33% van het totale bruto binnenlands product in Vlaanderen. Welnu, die koppositie 

danken we in grote mate aan de bouwsector.  

 

Dames en heren, 

 

Campus Spoor Noord is het sluitstuk van een hele integratieoefening, die wordt toegelicht door de 

algemeen directeur. Binnenkort huisvest het ook enkele buitencampussen van de hogeschool. 

Bovendien zullen ook  de HBO5-opleidingen - die dé link bij uitstek vormen tussen het technisch, het 

beroeps- en het hoger onderwijs – hier  hun vaste stek vinden. Kan het symbolischer?   

 

Rest me nog aan allen die verantwoordelijk zijn voor dit project alle succes te wensen voor de 

vlekkeloze realisatie ervan en dat bij voorkeur binnen budget en vooropgezette timing. De 

medewerkers, docenten en studenten zullen u zeer erkentelijk zijn. Maar niet alleen zij: dit gebouw 

gaat immers de hele stad, de hele regio, de hele gemeenschap aan! Moge het alle ambities 

waarmaken. 

 

U allen wens ik tot slot een prachtige en veilige open werven dag . 

 

 

 

 


