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Nieuwbouw voor een Apotheek met logeermogelijkheid 
tijdens de wachtdienst en daarboven een huurwoning.
Door de hoge densiteit van de bewoning langs het Zuidpark 
(aaneengesloten rij appartementsgebouwen met een 
negental bouwlagen), is de Sint-Lievenspoortstraat deels 
gaan functioneren als een bedieningstraat voor de Hubert 
Frère-Orbanlaan. Dit is voornamelijk het geval waar 
het bouwblok versmalt in de buurt van de stadsring. De 
straatwand bestaat er uit de resten van de rij onderbroken 
door garages en uitritten.
Daar het terrein beperkt was en de stedenbouwkundige 
voorschriften een gebouw van 4 bouwlagen vereisten, was 
het noodzakelijk om de gelijkvloerse apotheek erg compact 
te houden terwijl de bovenliggende woning volume diende te 
maken. De apotheek bezet het gehele niveau van de begane 
grond. Daarboven staan vooraan de woning en achteraan het 
wachtverblijf van de apotheker. Beide zijn weggedraaid van 
de appartementsgebouwen. Voor het wachtverblijf kon niet 
veel meer worden gedaan dan het een uitzicht te bieden over 
de mossige daken van de garages. Wat de woning betreft, 
geeft de feitelijke noodzaak om het beperkte programma 
in een groot volume te verdunnen de mogelijkheid om ze 
in een open ruimte-plan te configureren. De gehele woning 
richt zich over een hoge leefkamer naar de straat.
Omdat het onwaarschijnlijk is dat de wachtgevels in de 
toekomst zullen worden aangebouwd, zijn ze bekleed met 
materialen die ook voor de andere gevels kunnen worden 
gebruikt. Zo dient het gebouw zich aan als een eenvoudige 
samenstelling van volumes en pretendeert het visueel stand 
te houden tegen de achtergrond van de hoogbouw.
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