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Het is niet alleen geld dat blinkt in het mo-
numentale bankgebouw Meir 48 in Antwer-
pen. In 1908 voltooide architect Emile Thie-
lens (1854-1911) het statige bankgebouw 
‘Banque de reports, de fonds publics et 
de dépots’ aan de Meir 48 in Antwerpen. 
Het zou het laatste bouwwerk van Thielens 
worden die op dat moment vooral  naam-
bekendheid had verworven via zijn art nou-
veau verwezenlijkingen in opdracht van de 
‘Koninklijke Maatschappij voor dierkunde 
te Antwerpen’. Het gebouw wisselde in de 
daaropvolgende 100 jaar meerdere keren 
van eigenaar, maar zou zijn functie als bank 
steeds behouden. 

Thielens ontwierp het gebouw rond een 
centraal atrium dat hij overdekte met een 
indrukwekkende dakstructuur bestaande 
uit rijkelijk versierde stalen spanten die het 
glas dragen. De vloer van de eerste verdie-
ping, die de publiek toegankelijke loketten-
zaal van de private burelen op de bovenlig-
gende verdiepingen scheidt, is volledig uit 
glas opgebouwd. Translucente glastegels, 
opgelegd op een raster van slanke staal-
profielen, begeleiden de lichtstralen en zor-
gen voor een fascinerend spel van licht en 
kleur.

Dit staaltje architectuur was bij zijn inge-
bruikname uitgerust met de laatste technie-
ken, maar een eeuw later voldoet het niet 
meer aan de strengere maatregelen inzake 
comfort en veiligheid. Indien het enkel glas 
vervangen wordt door dubbel gelaagd glas 
verhogen we de veiligheid en het comfort 
van de werknemers. Maar kan deze struc-
tuur deze gewichtsverhoging aan?

Deze vraag werd doorgeschoven naar de 
studenten eerste master ingenieursweten-
schappen: architectuur die een renova-
tiedossier opstelden. Via bouwhistorisch 
onderzoek, een analyse van de schadefeno-
menen en een herberekening in een eindige 
elementenprogramma toonden ze aan dat 
het spant in zijn huidige toestand weerstaat 
aan de eisen zoals die momenteel worden 
voorgeschreven door de Eurocodes en dat 
de gewichtstoename door het aanbrengen 
van dubbel gelaagd glas toelaatbaar is. Dit 
bouwwerk kan met andere woorden zonder 
aanpassingen van de draagstructuur de 
nieuwe normen weerstaan.

De maximumspanningen in het 2D spant, ingegeven 
in scia engineering, blijven onder de vloeigrens van 
het metaal (2D model Yves Goyvaerts)

Stalen spant in het bankgebouw Meir 48 ontworpen 
door architect E. Thielens (1908)
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