3.5

PANDHOFLAAN 24

Pool 3 – INTERGENERATIES
▪ Herbestemming van het gebouw, creatie van een
wijkvoorziening (ludotheek) ▪

BESTAANDE SITUATIE
SITE
De Pandhoflaan is een doodlopende straat met een sportinfrastructuur
(petanqueclub, gebouwd in 2005). De sportinfrastructuur is in goede algemene
staat. Het perceel grenst aan de grote tuin van het huidige Maison des Enfants,
en er staan hoogstambomen.
Dit perceel kadert in een geheel van gemeentelijke eigendommen om te
herstructureren, met de mogelijkheid tot verbindingen met andere straten
(Fétisstraat, Oudergemselaan) en een interactie met naburige functies (school,
tuin, polyvalente zaal).

Zicht vanuit het einde van de doodlopende straat

Identiteitskaart
Projecttype
Ligging
Eigenaar
Wettelijke
bestemming
Gebruik
Bouwhoogte – Staat
Oppervlakte
Budget
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Vastgoed
Pandhoflaan 24
Kadaster: 28N4
Gemeente Etterbeek
Voorzieningsgebied van
collectief nut of openbare
dienst
Oude pentanqueclub
GV -1
Goede algemene staat
Perceel: 202 m²
Bebouwd: 202 m²
250.000 euro

Versie 28/10/2014 - Programma

55 | 138

OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT
PLAN
Het project wil de petanqueclub delocaliseren om een ludotheek te creëren. De
goede staat en de veelzijdigheid van dit recente gebouw maakt een goedkope
herbestemming tot ludotheek mogelijk. Tijdens de herstructurering van
Oudergemselaan 233 (Fiche 3.3) zal het tuintje achter het gebouw worden
ontsloten en worden verbonden met de grote tuin van Maison des Enfants via de
opening van de scheidingsmuur. De buitenruimten (petanquebanen) kunnen
worden herbestemd tot speelruimten die uitkomen op de grote tuin en de
doodlopende straat. De toegang tot de ludotheek verloopt ofwel via de tuin van
Oudergemselaan 233, ofwel via de Pandhoflaan.
Het project zal toezien op de veiligheid van de kinderen en de beperking van de
verkeersrisico’s.
De nieuwe locatie van de club wordt door de gemeente actief onderzocht.
PROGRAMMA
Voorziening (wijkludotheek):
♦ GV: Balie, onthaal- en uitleenfunctie - 70 m²;
♦ Kelder: ludotheek 175 m² (met inbegrip van tafels en demonstratie/testruimten),
sanitair en technisch lokaal 25 m²;
♦ Spelruimte buiten: 75 m² (bestaand terras).

3.5

Zicht achteraan in de tuin van Maison des Enfants

PROJECT EN TECHNIEKEN
De nieuwe bestemming zal zijn afgestemd op de bestaande ruimten, zonder
structurele wijziging van het bestaande gebouw. De werken zouden tot een
minimum moeten kunnen worden beperkt.
DUURZAME ONTWIKKELING
♦ Renovatie volgens de nieuwe eisen 'EPB Passief 2015';
♦ Keuze van duurzame materialen en krachtige technieken.
PROGRAMMATISCH SCHEMA
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