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MASTERPLAN WAALSE KROOK, GENT

De studie omvat een ruimtelijk en architecturaal onderzoek van 
de site rond de Waalse Krook te Gent. Een ambitieus programma, 
gebaseerd op een clustering van functies rond de thema’s 
multimedia & informatica technologie, werd vooropgesteld. De 
koppeling van een Bibliotheek van de Toekomst aan het Instituut 
voor Breedbandtechnologie (IBBT), de vakgroepen Informatica 
van de UGent en de jonge spin-off bedrijven “iCubes” vormen 
samen een nieuwe publiekstrekker met internationale allures. 
Abscis Architecten onderzocht de site naar draagkracht en 
inpasbaarheid van het programma in de omgeving. Hierbij werd 
duidelijk dat de site ook enkele stedelijke functies nodig heeft om 
ervoor te zorgen dat het gebied de klok rond levendig maar ook 
veilig wordt gehouden. O.a. wonen, handel, horeca, leisure.

In de loop van de studie werd aldus aan het initiële programma 
gesleuteld omdat de draagkracht van de site werd overschreden. 
De oppervlaktes werden gereduceerd waarbij uiteindelijk 
de onderwijs- en onderzoeksfuncties van de universiteit (de 
vakgroepen en het onderzoeksinstituut) niet weerhouden 
werden en vervangen zijn door een nieuw op te richten 
multimediaproject. Het blijft een verlengstuk of “antenne” 
van het IBBT en de UGent, maar het is in eerste instantie een 
publieksgericht experimenteel centrum dat zich richt op de 
activiteiten en de bezoekers van de Bibliotheek van de Toekomst.

In een volgende stap werd een projectdefinitie opgemaakt 
in het kader van de procedure Open Oproep van de Vlaams 
Bouwmeester. 

Zicht naar Circus vanaf Woodrow Wilsonplein



Volumestudie ontwikkeling Waalse Krook.


