SIKA AT WORK
EEN BIBLIOTHEEK IN BAROKKE
MUREN
MET EEN MODERNE SIKA® COMFORTFLOOR®

EEN BIJZONDER GEBOUW MET EEN
BEWOGEN GESCHIEDENIS

PROJECTVOORWAARDEN
De algemene ruimten van de bibliotheek zoals de entreehal, een café en
een speelruimte voor kleine kinderen bevinden zich op de begane grond. De
gang is ingericht als café en tentoonstellingsruimte. Het restaurant in de
noordvleugel is afzonderlijk toegankelijk en kan als deel van de bibliotheek
functioneren. De indrukwekkende zolderruimte is ingericht voor de kinderen volwassenenbibliotheek.
„Het is een gebouw geworden met veel architectonische, conceptuele,
bouwtechnische en kunstzinnige kwaliteiten en bijzonderheden. Het
voelt voor veel mensen als huiskamer. We kregen complimenten uit zeer
uiteenlopende, verrassende hoeken. Van jong en oud, hoog- en laag
opgeleid en verschillende achtergronden.“
- Mechthild Stuhlmacher, Korteknie Stuhlmacher Architecten.
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SIKA OPLOSSING
Een bijzonder gebouw als dit verdient een bijzondere vloer. De Sika®
Comfortfloor® PS-65 zorgt voor een strakke afwerking. Een systeem met
zeer goede geluidsisolatie, lage onderhouds- en levenscycluskosten en
beschikbaar in een range aantrekkelijke kleuren.
Mechthild Stuhlmacher, Korteknie Stuhlmacher Architecten:
„De gietvloer ligt vooral op zolder. Daar zochten we een rustige vloer
zonder materiaalexpressie waarop de vele boeken en het vele hout van de
zolderconstructie goed tot hun recht konden komen. Tevens leent deze
gietvloer zich voor vloerverwarming en vooral vloerkoeling (via KWO)“
De nieuwe bibliotheek heeft alles in zich om een bijzondere openbare
locatie te zijn. Een plek voor informatie, ontspanning en ontmoeting voor
iedereen.
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PROJECTOMSCHRIJVING
Het barokke Predikherenklooster in Mechelen kent een bewogen
geschiedenis. Het complex is in meerdere fases vanaf 1650 opgebouwd,
ontwijd in de 18e eeuw en gebruikt als kazerne, wapenarsenaal, school
en militair ziekenhuis. Sinds 1975 stond het gebouw leeg en veranderde
het geleidelijk in een ruïne. In 2010 is besloten het monumentale pand te
restaureren en in te richten als openbare bibliotheek.
De restauratie laat zoveel mogelijk sporen van de lange geschiedenis van
het voormalig klooster zien.

