EXCLUSIEVE UITNODIGING

Van harte welkom op dinsdag 11 december 2018
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Tal van projecten zorgen voor een revitalisatie van het stadsdeel Antwerpen Noord. De nieuwe Campus Spoor
Noord van de AP Hogeschool bestaat uit twee campusgebouwen die ondergronds met elkaar verbonden zijn. Beide
gebouwen stralen eenzelfde sfeer van rust en ruimte uit. Het zijn architecturale hoogstandjes waar het aangenaam
studeren, sporten en vertoeven is en waar alle moderne studentenfaciliteiten werden voorzien.
Iconisch is het overkragende volume met zijn ruitvormige structuur dat zowel een constructieve functie als een
zonwerend effect heeft. Het overdekte trappenplein geeft de school een herkenbare toegang en schenkt publieke
ruimte aan de stad en haar bewoners. Zo wordt het gebouw een poort tot de stad en een poort tot het park. Van op
de straat kan je binnenkijken in de centrale, groene patio. Die vormt het hart van de campus.
De toekomstwaarde van het gebouw ligt in een doorgedreven performantie. Warmtekrachtkoppeling, lage
temperatuursinstelling en weersafhankelijke regeling zorgen voor een optimaal rendement, vraaggestuurde ventilatie
en warmtewielen, daglichtsturing en bewegingsdetectie voor aanzienlijke besparingen in elektriciteitsverbruik,
warmte en koeling.
Wees welkom en laat u inspireren!

10 JAAR
Het Centrum voor Gezonde Scholen focust op de verbetering van het binnenklimaat
in scholen en het creëren van een aangename en optimale leer- en leefomgeving.

www.gezondescholen.com
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Compacte stadscampus nestelt zich
in het stedelijk weefsel
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Compacte stadscampus nestelt zich in het stedelijk weefsel
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

PROGRAMMA

Deelname is gratis, maar
het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf u dus snel in!

13u30

Ontvangst met koffie en zoet
Exclusief bezoek aan Campus Spoor Noord

14u50

Gezonde Scholen, daar bouwen we samen aan
door Anneleen Vandenberk, Centrum voor Gezonde Scholen

15u00

AP, snelst groeiende hogeschool van Vlaanderen
door Inga Verhaert, Voorzitter AP

15u25

Compacte stadscampus is zowel landschap als stad
door Patrick Lootens, Ir. Architect, urban planner, founding partner
POLO Architects

15u50

Engineeringconcept voor technisch huzarenstukje
door Wim Meyns, Director M&E VK Architects & Engineers

16u15

Afsluitende netwerkborrel

Doelgroep
Exclusief voorbehouden aan
administraties en besturen
van onderwijsinstellingen,
facilitair managers, architecten,
ingenieursbureaus, aannemers,
overheden.
Locatie
AP Hogeschool
Campus Spoor Noord
Noorderplaats 2
2000 Antwerpen
Parkeren
Gratis parkeren in de
Kempenstraat. Betalend
parkeren in de Ellermanstraat
en in de ondergrondse parking
onder het Sint-Jansplein.

DINSDAG 11 DECEMBER 2018

Klik hier om in te schrijven

Meer informatie op
www.gezondescholen.com
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Van harte welkom!

