
La crèche “Teinturerie”: un lieu d’accueil convivial! 
 

La crèche prendra place dans un nouveau bâtiment (superficie d’environ 900m²) dessiné par le bureau d’architec-
ture K2A, exemplaire en matière énergétique et offrant un confort intérieur maximum.  
 

Les enfants sont accueillis dans quatre sections de quatorze places. L’espace de jeu et d’activité de chaque section 
est tourné vers l’intérieur d’îlot et dispose d’une terrasse privative. Un grand jardin (d’environ 300 m²) est partagé 
par toutes les sections. Celui-ci favorisera la biodiversité et la gestion durable des eaux de pluies sur le site. 
 

Le réaménagement du trottoir devant la crèche intégrera des bancs, arceaux vélos, arbres et passage pour piétons 
pour une entrée sécurisée et ouverte sur le quartier. 

Het ‘Ververij’-kinderdagverblijf: een gezellige opvangruimte! 
 

Het kinderdagverblijf zal worden ondergebracht in een nieuw gebouw (+/- 900m²), ontworpen door architectenbu-
reau K2A - een voorbeeldgebouw op het vlak van energieprestaties en met van binnen een maximaal comfort.  
 

De kinderen worden opgevangen in vier afdelingen van veertien plaatsen. De speel- en activiteitenruimte van elke 
afdeling is gericht naar de binnenkant van het huizenblok en heeft een afzonderlijk terras. Alle afdelingen delen een 
grote tuin (+/- 300 m²). Dit zal de biodiversiteit en het duurzame beheer van het regenwater op de site bevorderen. 
 

Voor een ingang die veilig is en openstaat voor de wijk zal de heraanleg van het voetpad voor het kinderdagverblijf 
ook voorzien in bankjes, fietsbogen, bomen en een doorgang voor fietsers. 

Begin van de werken: Herfst 2019 
(Aannemer aangesteld: midden 2019) 

Début des travaux : Automne 2019 
(Entrepreneur désigné : mi-2019) 

www. 
vorst 
forest .irisnet.be 

http://quartierabbaye-abdijwijk.blogspot.be Info : 0800/95.333 

A l’initiative de Stéphane Roberti, Bourgmestre, et Charles Spapens, Echevin de la Revitalisation des quartiers, au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins. 
Op initiatief van Stéphane Roberti, Burgemeester, en Charles Spapens, Schepen van Heropleving van de wijken, in naam van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Contrat de Quartier Durable Abbaye - Duurzaam Wijkcontract Abdij 

Rue de la Teinturerie 23-27 Ververijstraat 


