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00 Initiatiefnemers van X-Treme Lab 
zijn de ondernemers achter Ginot-
ti in de Appelmansstraat. X-Treme 
Lab wordt echter geen juwelenzaak, 

maar een concept store die heel  ver-
schillende producten gaat aanbie-
den. Ze hebben gemeen dat ze ex-
treem luxueus en buiten categorie 
zijn. Nu al staat vast dat er in X-Tre-
me Lab een stand komt met lekker-
nijen van chocolatier Herman Van 
Dender en een rek met designboe-
ken van Tectum.  Eveneens in het 
gamma zitten  luxueuze gsm’s van 
Vertu, Zweedse glaskunst van Kosta 
Boda en geldkoffers van het Duitse 
Döttling. En het kan nog extremer: 
X-Treme Lab laat u ook kennismaken 
met modellen van Lamborghini en 

met toeristische ruimtetrips die, als 
alles goed gaat, vanaf 2014 vanuit 
Curaçao kunnen vertrekken. 

G-Star
Met de komst van X-Treme Lab 

is De Vismijn nieuwe stijl bijna vol-
ledig bezet. Eind vorig jaar betrok 
mode-merk G-Star al de volledige 
eerste verdieping en de achter-
bouw van de site voor zijn Belgische 
distributiezetel.  Voor de linkse be-
nedenvleugel hoopt projectont-
wikkelaar Urban Estates nog steeds 
een restaurant aan te trekken.  

De Vismijn begin 2012: achteraan en op de eerste verdieping huist  
G-Star, rechts opent weldra X-Treme Lab. Foto URBAN EStAtES 

Residentie vervangt  
stadskanker

00 In de Paleisstraat 141-149 staat 
al jaren de onderkomen ruwbouw 
van een woonblok, dat er door een 
faillissement nooit kwam. De stads-
kanker zal weldra gesloopt worden. 
Ook om de hoek, in de Belegstraat 
51-59, worden verouderde panden 
afgebroken. 

In de plaats komt een moderne 
residentie, ondergrondse parkings 
en een ruim binnengebied, naar een 
ontwerp van het architectenbureau 
Stramien.

Projectontwikkelaar Urban Esta-

tes hoopt nog deze maand de bouw-
aanvraag in te dienen en tegen Pasen 
met de werkzaamheden te starten.

Urban Estates, dat gespeciali-
seerd is in middelgrote residentiële 
stadsprojecten, hoopt dit jaar ook te 
kunnen starten met een woonpro-
ject in de Schaliënstraat. Achter het 
FotoMuseum wordt een entrepot 
afgebroken en vervangen door een 
woonblok met 33 flats en een achter-
liggend kantoorgebouw. 

Urban Estates heeft ook een ont-
werp ingediend voor bouwblok C2 
in de Cadixwijk op het Eilandje.  Het 
stadsbestuur heeft daarvoor een 
wedstrijd uitgeschreven waarvan 
de  winnaar  weldra wordt bekend-
gemaakt.  Urban Estates ging in zee 
met de jonge Antwerpse architecten-
kantoren Bovenbouw,Inarco, Mike-
ViktorViktor en Ono.
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De toekomst van de Vismijn in 
de Scheldestraat ziet er chic uit. 
Vorig jaar vestigde modefirma 
G-Star er zich al en binnenkort 
opent X-Treme Lab er een 
concept store met extreme 
luxeproducten.

In de Paleis- en Belegstraat 
gaat Urban Estates een 
residentie bouwen met 40 flats 
en 5 patiowoningen rond een 
ruim binnengebied. Daarmee 
verdwijnt een stadskanker.  

0 X-Treme Lab gaat buitengewone luxeproducten verkopen in de Scheldestraat

“Van meet af aan hebben we 
niet op bewoning, maar op een 
mix van retail, shops en horeca 
gemikt”, verklaart Frank Smol-
ders  van Urban Estates het succes 
van het project. Na jaren leegstand 
kocht de projectontwikkelaar  in 
2009 de verwaarloosde site van de 
oude Vismijn aan en trok  er vorig 
jaar een sobere constructie in glas 
en metaal op. De oorspronkelijke 
toegangsgebouwen van de negen-
tiende-eeuwse Vismijn in de Schel-
destraat 11 werden gerestaureerd.

“Ondernemingen en handelsza-

ken zijn steeds meer op zoek naar 
locaties met karakter en geschie-
denis, gebouwen die in het collec-
tieve geheugen van de Antwerpe-
naar zitten zoals de Vismijn”, heeft 
Frank Smolders ondervonden.

Voortgaande op het succes van 
de Vismijn, wil Urban Estates nog 
twee  soortgelijke sites ontwikke-
len, eentje op het Zuid en één in 
de binnenstad.  “Details en locaties 
kan ik nog niet prijsgeven, maar 
het worden aanwinsten voor Ant-
werpen”, belooft Frank Smolders.
Frank HEIrMan

Frank Smolders van Urban Estates  bij de start van de bouw 
van de nieuwe Vismijn in februari 2011. Foto JAN VAN DER PERRE
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Zo zal de Paleisstraat er 
in de toekomst uitzien. 
FOTO STRAMIEN
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De Vismijn ziet het chic

Een toekomstbeeld 
van de Belegstraat. 
 FOTO STRAMIEN


