
CASESTUDY

PAREL IN DE ANTWERPSE WIJK

Met  Cadiz  heeft  de  GZA  Woonzorggroep
een nieuwe parel  aan  haar  zorgcampussen
toegevoegd. Cadiz ligt midden in een trendy
Antwerpse wijk, naast het groene Schengen-
plein. Er zijn zeven leefgroepen, telkens goed
voor  elf  tot  achttien  bewoners.  Het  gebouw
telt 120 kamers, zowel voor hulpbehoevende
koppels als alleenstaanden. Hulpbehoevende
65-plussers vinden er een nieuwe thuis, waar-
door  het  doel  van  de  kamers  dan  ook  het
uitstralen  van  rust  is.  Elke  kamer  is  voorzien
van een badkamer met inloopdouche. 

SCHRIJNWERKERIJ VAN DEN RIJSE

Schrijnwerkerij Van Den Rijse nv uit Erpe-Mere
stond in  voor  alle  binnenschrijnwerk  van  de
campus.  “Wij  hanteren  bij  elk  project  altijd
één  aanspreekpunt.  In  het  geval  van  het
project WZC Cadiz was ik projectleider van
a  tot  z,  van  de  hoekschuifdeuren  zonder
kolom tot de ophangkasten. 
Hierbij  kon  ik  rekenen  op  de  technische
bijstand  en  ervaring  van  Ghislain  Van  Den

Rijse”, zegt Stefan De Lathauwer van Van Den
Rijse nv. 

KOLOMLOZE HOEKSCHUIFDEUREN

De ‘kolomloze’ hoekschuifdeuren werden door
Argent Alu uit Kruishoutem speciaal ontwikkeld
in  functie  van  het  Cadiz-project.  Het  alumi-
nium deurkader en het schuifdeurbeslag zitten
discreet  weggewerkt  en  de  houten  schuif-
deuren zitten perfect geïntegreerd in het inte-
rieur. 
“De voordelen zijn legio”, klinkt het bij Argent
Alu.  “In  woon-zorgcentra  is  de  afsluitbare
badkamer met deze toepassingen vrij toegan-
kelijk  voor  rolstoelgebruikers.  In  een  andere
toepassing,  bijvoorbeeld  bij  lofts,  heerst  er
dankzij de schuifdeuren een gevoel van open-
heid.  Aangezien  de  deuren  in  open  stand

volledig in de muur verdwijnen, blijft het open
gevoel  van  een  loft  perfect  intact,  terwijl  je
toch in een vingerknip twee ruimtes van elkaar
scheidt.”

DUBBELE VRIJE DOORGANG

“In de zorgsector wordt elke kamer ingericht
vanuit de sanitaire cel. Je weet dus perfect op
welk punt de haakse lijnen elkaar treffen. En
die  manier  van  werken  is  voor  elke  kamer
hetzelfde. Eenmaal  je het  principe beethebt,
gaat  het  plaatsen  van  de  hoekschuifdeuren
zonder kolom vrij vlot.”

Opbouw
Eerst wordt de structuur uitgezet en worden het
railsysteem en de remsystemen in het plafond
gestoken.  Daarna  worden  de  mdf-platen

ertegen  gezet  en  pas  dan  wordt  alles
afgewerkt met Gyproc. “Wij zijn met de
hoekschuifdeuren  de  bepalende  factor
geweest  voor  elke  sanitaire  cel”,  aldus
Stefan. “Het vals plafond en de tegelvloer
moesten perfect op dezelfde haakse hoek
uitkomen.” 

“WIJ WERKEN GRAAG 
PROJECTEN OP MAAT UIT”
VAN DEN RIJSE NV RUST KAMER WZC UIT MET HOEKSCHUIFDEUREN ZONDER KOLOM OP DE HOEK

en jaar geleden werd woon-zorgcampus Cadiz opgeleverd. Verdeeld over drie 
verdiepingen, telt het woon-zorgcentrum 120 kamers. Ze kijken uit op ’t Eilandje

of op de mooie binnentuin. De sanitaire cel van elke kamer werd uitgerust met 
Argenta invisidoor SDX hoekschuifdeuren, schuifdeuren zonder kolom op de hoek. 
Schrijnwerkerij Van Den Rijse nv zorgde voor de plaatsing: “Het is op zich een vrij 
gemakkelijk te plaatsen systeem. Voor de eerste kamer was het nog wat zoeken, 
maar in de 120e kamer vlogen de deuren er bij wijze van spreken in”, lacht 
projectleider Stefan De Lathauwer. 
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Cadiz ligt midden in een trendy Antwerpse wijk, naast het groene Schengenplein

“WIJ ZIJN MET DE HOEKSCHUIFDEUREN 
DE BEPALENDE FACTOR GEWEEST 

VOOR ELKE SANITAIRE CEL”

Stefan De Lathauwer, 
projectleider bij 
Van Den Rijse nv
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Voordelen van het systeem
Architect Wim Dens (Neos Architectensamen-
werking)  ziet  enkel  voordelen  in  het  gebruik
van  de  hoekschuifdeuren  zonder  kolom.
“Gebruiksgemak  en  toegankelijkheid  waren
prioritair  in  de  eisen van  de  opdrachtgever.
Zowel voor valide personen als mindervaliden
in een rolstoel stond een vlotte doorgang naar
de sanitaire cel voorop. Dat je de keuze hebt
om slechts  één schuifdeur  te  gebruiken  of  –
voor andersvaliden – beide schuifdeuren kan
openen  zonder  dragend  profiel,  kolom  of
steun in de hoek, bleek al gauw heel nuttig.
Mooi meegenomen is ook dat je met beide
geopende schuifdeuren de deuropening maxi-
maal kan benutten en de verpleging dan ook
plaats  zat  heeft  om  bedlegerige  personen
makkelijk te kunnen verzorgen in de sanitaire
cel.”

MAKKELIJK DEMONTEERBAAR

“Wil  je  een  deurblad  van  een meter  breed
helemaal laten wegschuiven in de wand, dan
heb je natuurlijk wel nog een wand van een
meter nodig”, zegt De Lathauwer. “De afwer-
king oogt ook veel properder. Er zijn minder
profielen  en  technieken  te  zien.”  Architect
Barend  Bulcke  (Neos  Architectensamen-
werking)  pikt  in.  “De hele  inrichting  van  de
kamers  oogt  bijzonder  huiselijk.  Dat  draagt
sowieso bij tot het welzijn van de bewoners.”

Installatiegemak
De Lathauwer benadrukt het installatiegemak.
“Het  kaderwerk  waaraan  de  bovengeleider
opgehangen  werd,  maakten  we  ‘prefab’  in
ons  atelier  in  Erpe-Mere.  Daardoor  konden
we het  volledige zelfdragende  systeem heel
snel  plaatsen.  Met  de  bovengeleider  weg-
gewerkt in het vals plafond, is ook die hele-
maal aan het oog onttrokken.” 

Duurzaamheid
In Cadiz in Antwerpen zorgde een ploeg van
zes  man  voor  de  verdere  afwerking.  “We
werken met schrijnwerkerij  Van Den Rijse  nv
op  elke  werf  rond  duurzaamheid.  Profielen
zijn  vaak tot  uit  den treure toe verpakt,  wat

heel wat afvalmateriaal  met zich meebrengt.
De profielen voor de hoekschuifdeuren lieten
we leveren  in  grote  kisten.  We hadden  de
juiste  profielen  er  maar  uit  te  pikken.  We
hadden zo bijna geen afval.” De deuren zijn
makkelijk  demonteerbaar,  volgens  De
Lathauwer. 
“Het  railsysteem  is  makkelijk  te  ontkoppelen
van  de  bovengeleider.  Bij  een  eventuele
vervanging  van  de  deurbladen  of  de  rem-
systemen is dat een grote troef. Tot nu toe, we
zijn  een  jaar  later,  hebben  we  nog  geen
vervangingen moeten doen. Wij blijven liever
een dag langer op de werf om erop toe te
kijken dat alles perfect in orde is.”

TOT IN DE DETAILS

Net  als  voor  het  andere  binnenschrijnwerk
werd  voor  de  deuren  eik  als  materiaalsoort
gekozen. 
“Wij doen zowel massief als plaatmateriaal”,
zegt Stefan De Lathauwer. “Wij zijn een van

de  weinige  firma’s  die  elk  materiaal
aankunnen.  Dat  appreciëren  onze  klanten.
Wij  kunnen  ook  heel  flexibel  inspelen  op
vragen van de klanten. Kortom, we zijn goed
in het ‘alles kunnen’. Het is ook daarom dat
maatwerk  als  deze  kolomloze  hoekschuif-
deuren onze richting uit komt.”

Afwerking
Hoewel het plaatsen van de hoekschuifdeuren
volgens Stefan vrij gemakkelijk was, werd er
toch rekening gehouden met bepaalde details
in  de  afwerking.  “Mensen denken  vaak dat
schuifdeuren perfect tegen elkaar staan. Dat is
niet zo, anders is er te snel schade. Niemand
doet  een  schuifdeur  zachtjes  dicht.  We
zorgen  er  dus  voor  dat  de  ene  deur  de
andere  wat  overlapt  en  er  nog  een  klein
spleetje  tussen  beide  deuren  zit.  In  onze
afwerking hielden we er rekening mee dat de
overlappende  deur  zich  aan  de  gangkant
bevindt,  vanwege  de  privacy  voor  de
bewoner.” 

“HET GEVOEL VAN OPENHEID 
BLIJFT PERFECT INTACT DANKZIJ 

DE ‘KOLOMLOZE’ SCHUIFDEUREN”
Het aluminium deurkader en het

schuifdeurbeslag zitten discreet weggewerkt 
en de houten schuifdeuren zitten perfect

geïntegreerd in het interieur

Meegenomen is dat met beide geopende schuifdeuren de deuropening maximaal benut kan worden en de verpleging plaats zat heeft voor haar bedlegerige personen


