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 - nieuwbouw woonproject voor studenten inclusief omgevingsaanleg en infrastructuur

 - 192 studio’s, gemeenschapsruimtes, dienstengalerij en conciërgewoningen

 - winnend project na een Europese architectuurwedstrijd

 - opdracht met toepassing van de wet van de overheidsopdrachten

 - laureaat Energie Award 2002 Electrabel
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STUDENTENVERBLIJF CAMPUS DE STERRE, GENT

De universiteitscampus “De Sterre” bevindt zich tussen de 
Krijgslaan enerzijds en het voormalige spoortracé naar Gent-Zuid, 
nu De Pintelaan, anderzijds.
De vroegere militaire oefenterreinen boden in 1913 plaats aan 
een gedeelte van de Wereldtentoonstelling. Deze opeenvolgende 
grootschalige bestemmingen hebben tot een gecontroleerde 
stadsuitbreiding geleid, waarvan de vrije inplanting in het groen 
een typisch kenmerk is, maar ook de typische hoogbouw in de 
latere jaren ‘60 en ‘70.

De voorziene locatie voor het studentenverblijf was een langgerekte 
zone die aich achter zo’n 300 meter lange baksteenmuur bevond. 
Daar stonden, behalve een bos van volwassen canadapopulieren, 
berken en lager elzenhout, ook vier oude munitiemagazijntjes met 
beschermheuvels eromheen. 
Een voorbouwlijn op 25 m achter de rooilijn werd gerespecteerd, 
waardoor de groenzone vooraan integraal behouden werd. De lage 
onderbegroeiing werd verwijderd en maakte plaats voor inritten, 
parking en nieuwe beplanting onder de bestaande berken en 
populieren.

Refererend naar de voormalige lange baksteenmuur van het 
militaire domein, omvat het ontwerp een langse dienstengalerij 
met twee woonblokken die daarop loodrecht ingeplant zijn.
De blokken zijn vrij massief gehouden, in rode baksteen die 
refereert naar de residentiële architectuur in de De Pintelaan. Zij 
tellen 5 bouwlagen (zoals de bestaande blokken van de campus) en 
weerspiegelen het eenvoudige repetitieve raster van de individuele 

studentenstudio’s.

De studio’s functioneren individueel, doch werden uitgerust met 
de meest geavanceerde communicatiemiddelen. Zij beschikken 
over badkamer en kitchenette, en zijn elk ongeveer 24 m2 groot.

De dienstengalerij is een lage strook waar wisselende functies 
kunnen in ondergebracht worden. De lege luifel biedt plaats aan 
een overdekte fiets- en autoparking. Maar mettertijd kunnen allerlei 
faciliterende functies die bij de studentenverblijven horen, onder 
de betonnen luifel worden ingeschoven. Conciërgewoningen en 
onthaalfuncties werden onmiddellijk gepland; een buurtbibliotheek 
en een feestzaaltje stonden in het wedstrijdprogramma en zouden 
ev. in een latere fase kunnen worden gerealiseerd.




