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Historische site op het Zuid krijgt overdekte binnenstraat

G-Star brengt glamour in Vismijn

Frank Smolders van Urban Estates op de site, met op de achtergrond het stalen skelet al in aanbouw.
FoTo Jan Van der Perre, bc, abV+ archiTecTen

b
Antwerpen
Plots zit er weer volop leven
in de Vismijn. Urban Estates
bouwt de historische site op
het Zuid uit tot een overdekte
binnenstraat met kantoren,
showrooms en brasserie. In
april zal de stalen ruwbouw
al klaar zijn.
0 Tien jaar wacht de Vismijn in de

Scheldestraat op herbestemming.
Vastgoedfirma Vooruitzicht bouwde destijds een nieuwe residentie
tussen de Riemstraat en de Scheldekaaien maar liet het hart van de
Vismijn aan anderen over. Drie projectontwikkelaars beten er hun tanden op stuk. In 2008 kocht Urban
Estates de site over en kreeg zijn
project wél van de grond.

Het bedrijf, dat met Stamps in de
Lange Koepoortstraat, La Pedrera in
de Lange Nieuwstraat en Mutsaert
op het Klapdorp momenteel succesrijke residenties optrekt, koos bij de
Vismijn voor een andere richting.
“De vorige ontwerpen waren, op
zijn Antwerps gezegd, te plat”, denkt
Frank Smolders, gedelegeerd bestuurder van Urban Estates. “Wij
hebben nooit met het idee van chique flats met zicht op de Scheldekaaien gespeeld, omdat het duidelijk
was dat het niet kon. Wij opteerden
direct voor een mix van handelsruimte en horeca.”
ABV+ architecten, de voortzetting
van het kantoor van wijlen Ferre Verbaenen, liet de historische inkompoort intact. Met een luifel kreeg
ze nog meer allure. Dieper in de site
komt een overdekte binnenstraat
met links en rechts handelsruimte

op slechts twee niveaus, opgetrokken met een stalen skelet en glas.
“Een soepele moderne constructie
die past in de wijk”, zegt Frank Smolders, die in het verleden ook de nabijgelegen IJsfabriek in de Kronenburgstraat een nieuwe bestemming gaf.
“Elk project moet een eigenheid
hebben die past in de context van de
buurt en die op zich krachtig genoeg
is om rendabel te zijn. Het stadsbestuur heeft ons daarin gevolgd.”
Authentiek
Ook de klanten volgden, want drie
kwart van de totale oppervlakte is al
gereserveerd voor het Nederlandse
G-Star. Het modemerk zit te krap behuisd op de Sint-Aldegondiskaai op
het Eilandje en zocht een ruimere
plek. Zijn eis was een karaktervol
gebouw met parkings. “Dat biedt de
Vismijn, want in het project zaten al

Boven: de Vismijn, gezien vanuit de Scheldestraat, rond 1910. Onder:
de Vismijn zoals die er over enkele maanden zal uitzien.

58 ondergrondse parkeerplaatsen
die Vooruitzicht destijds realiseerde. Wat de doorslag gaf, was de bekendheid van de site. De Vismijn is
authentiek Antwerps en zit in het
collectief geheugen. Zo is er maar
één,” zegt Frank Smolders.
Voor het Zuid betekent de komst
van de showrooms en kantoren van
G-Star alweer een aanwinst. Vele
professionals uit de modesector zullen naar de buurt afzakken. Voor de
twee historische gebouwen links en
rechts van de ingang van de Vismijn
mikt Urban Estates op een horeca- en
een designzaak. De brasserie zal beschikken over een privatief terras en
een deeltje van de binnenstraat. De
toekomstige designwinkel zal aansluiten bij de prestigieuze zaken om
de hoek in de Riemstraat.
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Visfolklore
sinds 1893
In oktober 1893 wijdde het
stadsbestuur de Vismijn in de
Schelde- en Riemstraat in, op
de grens van Sint-Andries en
het Zuid. Ze verving de oude
markt die eeuwenlang rond
het Steen opgesteld stond. De
vissersboten legden aan in de
Zuiderdokken. In de straten
rondom vestigden zich grossisten, rokerijen en ijsfabrikanten. In de eigenlijke Vismijn
kwamen honderden viswijven
aan kraampjes hun waar aanpraten. In 1954 sloot de Vismijn. De stad bracht er vuilnisen andere diensten onder. FH
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Eén nepadres, twee keer leefloon
b
Antwerpen

op die manier twee keer een leefloon
probeert op te strijken”, zegt OCMWHet aantal mensen dat via
voorzitster Monica De Coninck.
een nepadres meer dan
Vaak gaat het om nieuwkomers.
één leefloon wil opstrijken,
“Veel van deze mensen beschouwen
neemt toe. Maar ook de
het leefloon als een basisinkomen en
controles van het OCMW van
vinden dat ieder lid van het gezin
Antwerpen worden strenger.
daar recht op heeft. In België wordt
een leefloon echter aan een gezin
0 Er zijn verschillende redenen toegekend en niet aan ieder indiviwaarom mensen zich verschuilen dueel lid. Om dat te omzeilen, gaan
achter een nepadres. Bijstands- deze mensen op papier gescheiden
fraude is er één van. “In Antwerpen wonen. Een nepadres is daarbij een
neemt het aantal mensen toe dat handig instrument.”

Maar het OCMW blijft niet bij de
pakken zitten. “We houden woonstcontroles gehouden. Als we een vermoeden van fraude hebben, wordt
er op een adres ’s ochtends vroeg gecontroleerd. Dagen na elkaar als het
moet. Vaak blijkt dan dat een persoon niet op het opgegeven adres
woont”, zegt De Coninck.
Gelijk bij rechtbank
Wie betrapt wordt op bijstandsfraude, kan naar de rechter stappen om zijn of haar gelijk te halen.

“En dat gebeurt vaak. Maar in 95
procent van de gevallen wordt het
OCMW in het gelijk gesteld. Dat was
vroeger wel anders.” In het VRT-reportagemagazine Koppen werd
donderdag nog aandacht besteed
aan het fenomeen van de nepadressen. Uit de reportage blijkt dat er
almaar meer geld gevraagd wordt
voor nepadressen. Tot 200 euro per
maand. Dergelijke adressen worden aangeboden via het internet en
reclamekrantjes.
pvdp

OCMW-voorzitster Monica De
Coninck. FoTo dirk kersTens

