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Deze uitbreiding van het rust-

huis van Herselt bevat 42 serviceflats. De 

architecten ontwierpen twee nieuwe vleu-

gels die loodrecht op elkaar staan en de 

afmetingen van de bestaande gebouwen 

kopiëren. Op die manier vormen ze een 

nieuwe schakel in dit geheel waaraan in 

het verleden reeds verschillende uitbrei-

dingen werden toegevoegd.

De verbinding met de bestaande 

gebouwen gebeurt via het glazen gelijk-

vloers van de centrale vleugel. Vanaf de 

straat kan men er doorheen kijken tot 

aan de achterkant. De zijvleugel is dan 

weer gedeeltelijk gebouwd op pilotis 

en hier werden enkele parkeerplaatsen 

voorzien. 

Naast deze fysieke verbinding van 

de gebouwen hebben de architecten 

bouwkundige elementen van het vroe-

gere rusthuis geherinterpreteerd, met 

loggia’s die schuin uit de gevel van 

de parementmuur steken. Zodoende 

wordt ook een architecturaal verband 

 gecreëerd! Door de hedendaagse vorm-

geving krijgt men een indruk van schuin 

uit de gevel springende muurelementen. 

Dit effect wordt nog benadrukt door 

een witte pleisterlaag op de zijkanten. 

De loggia’s zijn op elke gevel anders 

georiënteerd, zodat het zicht vanuit de 

woonkamer van de appartementen mooi 

gekaderd is. Voor het ontwerp van de 

gevel werd nochtans geen precies ritme 

gevolgd, maar het werd zo uitgedacht 

dat harmonieuze gevels verkregen 

werden. 

Het metselwerk is het laatste element 

waardoor de bestaande delen en de 

uitbreiding een geheel vormen. De 

keuze van gevelsteen drong zich op 

om een eenheid te creëren met het 

vroegere rusthuis. De architecten zijn 

Foto’s:  Frans Switsers

Uitbreiding van een rusthuis in Herselt
LLOX architecten



3BOUWEN MET BAKSTEEN
❶  ②  ③  ④   vierenveertigste jaargang  2014

De uitbreiding van het rusthuis straalt 

originaliteit uit, maar de inspiratie 

ervoor werd gevonden in het oude, 

bestaande gebouw. 

www.llox.eu

hierbij nog een stapje verder gegaan 

en hebben bakstenen van vier verschil-

lende kleuren (geel-beige-bruin-grijs) 

met elkaar gemengd. Hiermee wordt 

verwezen naar de kleuren van de 

oudere gebouwen van het rusthuis.
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