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Het volledige project omvat vijf schoolgebouwen op twee campussen in de 
Kortrijkse binnenstad. Campus Diksmuidekaai moet onderdak bieden aan een 
school voor kleuters en de tweede en derde graad. Op Campus Leiekant is het 
internaat ondergebracht in een zijvleugel van het ‘Fort’. Enkel de buitenste muren 
zijn behouden. Binnenin werd een nieuwe structuur met drie slaapverdiepingen 
en een open gelijkvloerse ontspanningsruimte opgetrokken. Ir-architect Maarten 
Fouquet van Abscis Architecten: “De bestaande buitenmuren zijn uiteindelijk 
grondig gereinigd en waar nodig hersteld. Daarnaast is het bestaande hellend 
dakvolume met dakkapellen vervangen door een volwaardig dakvolume in zink, 

met licht geïnclineerde gevelvlakken waarin de vooruitspringende raamkaders 
een hedendaags antwoord bieden op de bestaande ritmiek van de dakkapellen.” 

OOK NIEUW VOLUME
Aan de andere kant van dit gebouw zijn de werkplaatsen afgebroken en vervan-
gen door een extra volume. Dit bestaat uit twee grote delen. Een langwerpig, 
gesloten gebouw geeft onderdak aan de ondersteunende functies, zoals de 
keuken, de berging, het sanitair, de technische ruimtes ... Daarnaast bevindt zich 
een schoolrestaurant is opgevat dat als een open en uitnodigend paviljoen in de 

FASE 1 VERNIEUWING SCHOLEN-
CAMPUS DPSA VOLTOOID

Kortrijk Fase 1 vernieuwing Scholencampus DPSA voltooid

Op twee campussen van het Guldensporencollege in Kortrijk wordt volop gewerkt aan de vernieuwing en uitbreiding van 
Scholencampus DPSA, een project dat kadert in het Scholen van Morgen-programma. Intussen is Campus Leiekant, die 
plaats biedt aan het internaat en het restaurant, al opgeleverd. Naast de renovatie van een zijvleugel van het ‘Fort’ omvatte 
dit project ook een nieuwbouw met een frisse en toekomstgerichte look. Verleden en heden lopen op Campus Leiekant dus 
naadloos in elkaar over, wat visueel een mooi architecturaal resultaat oplevert.

Op Campus Leiekant is het internaat ondergebracht in een zijvleugel van het ‘Fort’.
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Participanten aan het woord

ROOFWORKX – DAKWERKEN
Alle dakwerken zijn uitgevoerd door Roofworkx uit Kuurne. Deze firma werd 
in 2010 opgericht en heeft inmiddels twintig medewerkers in dienst, waarvan 
achttien uitvoerende dakdekkers. Zaakvoerder Karl De Preter: “We specialiseren 
ons in het afdichten van platte nieuwbouw- en renovatiedaken. Hiertoe gebrui-
ken we uitsluitend kwaliteitsproducten met ATG-certificaat, zodat we een garan-
tie op een goede isolerende werking en waterdichtheid op lange termijn kunnen 
bieden. Onze grootste troeven zijn onze service en de perfecte uitvoering van de 
werken volgens de regels van de kunst. Meestal werken we voor architecten of 
hoofdaannemers, maar ook projecten rechtstreeks voor particulieren nemen we 
graag aan. In deze case hebben we op de bovenste verdieping van het internaat 
een dak van 420 m² geplaatst, en op het nieuwe volume dekten we een opper-
vlakte van zo’n 650 m² af.”

groene binnentuin van de campus. Maarten Fouquet: “De eetzaal is rondom voor-
zien van een vliesgevel met transparante glasvlakken en opake sandwichpanelen 
met houten bekleding. Het dak kreeg een opvallende inclinatie, wat het solitaire 
karakter van het gebouw versterkt.” 

RENOVATIE OM TROTS OP TE ZIJN
Antwerpse Bouwwerken fungeerde als hoofdaannemer van dit project. Projectlei-
der Mathieu Cnudde: “We startten met de afbraakwerken binnenin het Fort, om 
daarna funderingspalen te plaatsen waarop de funderingsplaat werd gegoten en 
de nieuwe draagstructuur te bouwen. Ook de renovatie van de buitenmuren was 
van onze hand. Bij de realisatie van het nieuwe volume stonden we eveneens 
in voor de afbraakwerken. Vervolgens goten we een nieuwe algemene funde-
ringsplaat, waarna we op de klassieke manier hebben verdergewerkt om tot het 
eindresultaat te komen. Vooral het internaat bracht de nodige uitdagingen met 
zich mee, want in een renovatie kom je altijd voor verrassingen te staan. Bovendien 
is het typisch voor zo’n oud gebouw dat alles schots en scheef staat, wat de nodige 

TECHNISCHE FICHE 
Bouwheer DBFM Scholen van Morgen (Brussel) 
Architect Abscis Architecten (Sint-Denijs-Westrem)
Hoofdaannemer Antwerpse Bouwwerken (Antwerpen)

complexiteit met zich meebrengt bij het dimensioneren van de prefabelementen. 
Daarnaast moest de nieuwe draagstructuur los van de te renoveren buitenmuren 
staan. Ze zijn enkel verbonden met ankers ter hoogte van de nieuwe vloerplaten. 
Deze zorgen voor de horizontale stabiliteit van de buitenmuren en laten verticale 
zettingen van de nieuwe draagstructuur toe, die op een aparte fundering staat. We 
zijn vooral trots op deze renovatie, want ze betekent veel voor de verdere uitbouw 
van ons bedrijf. Het herbestemmen van oude gebouwen zal in de toekomst immers 
alsmaar toenemen.”     ❚

Binnenin de zijvleugel van het Fort werd een nieuwe structuur met drie 
slaapverdiepingen en een open gelijkvloerse ontspanningsruimte opgetrokken.



ONDERWIJS

114 | BOUWEN AAN VLAANDEREN BOUWEN AAN VLAANDEREN | 115

ONDERWIJS

KORTRIJK | Guldensporencollege 

Tekst | Els Jonckheere       Beeld | Abscis Architecten

Het volledige project omvat vijf schoolgebouwen op twee campussen in de 
Kortrijkse binnenstad. Campus Diksmuidekaai moet onderdak bieden aan een 
school voor kleuters en de tweede en derde graad. Op Campus Leiekant is het 
internaat ondergebracht in een zijvleugel van het ‘Fort’. Enkel de buitenste muren 
zijn behouden. Binnenin werd een nieuwe structuur met drie slaapverdiepingen 
en een open gelijkvloerse ontspanningsruimte opgetrokken. Ir-architect Maarten 
Fouquet van Abscis Architecten: “De bestaande buitenmuren zijn uiteindelijk 
grondig gereinigd en waar nodig hersteld. Daarnaast is het bestaande hellend 
dakvolume met dakkapellen vervangen door een volwaardig dakvolume in zink, 

met licht geïnclineerde gevelvlakken waarin de vooruitspringende raamkaders 
een hedendaags antwoord bieden op de bestaande ritmiek van de dakkapellen.” 

OOK NIEUW VOLUME
Aan de andere kant van dit gebouw zijn de werkplaatsen afgebroken en vervan-
gen door een extra volume. Dit bestaat uit twee grote delen. Een langwerpig, 
gesloten gebouw geeft onderdak aan de ondersteunende functies, zoals de 
keuken, de berging, het sanitair, de technische ruimtes ... Daarnaast bevindt zich 
een schoolrestaurant is opgevat dat als een open en uitnodigend paviljoen in de 

FASE 1 VERNIEUWING SCHOLEN-
CAMPUS DPSA VOLTOOID

Kortrijk Fase 1 vernieuwing Scholencampus DPSA voltooid

Op twee campussen van het Guldensporencollege in Kortrijk wordt volop gewerkt aan de vernieuwing en uitbreiding van 
Scholencampus DPSA, een project dat kadert in het Scholen van Morgen-programma. Intussen is Campus Leiekant, die 
plaats biedt aan het internaat en het restaurant, al opgeleverd. Naast de renovatie van een zijvleugel van het ‘Fort’ omvatte 
dit project ook een nieuwbouw met een frisse en toekomstgerichte look. Verleden en heden lopen op Campus Leiekant dus 
naadloos in elkaar over, wat visueel een mooi architecturaal resultaat oplevert.

Op Campus Leiekant is het internaat ondergebracht in een zijvleugel van het ‘Fort’.

KORTRIJK | Guldensporencollege 

Afdichten van platte daken
Kwaliteitsproducten

Steeds volgens de regels der kunst

Roofworkx
Noordlaan 29/8 • 8520 Kuurne
Tel. 056 37 29 37 • Fax 056 37 38 91
www.roofworkx.be

Participanten aan het woord

ROOFWORKX – DAKWERKEN
Alle dakwerken zijn uitgevoerd door Roofworkx uit Kuurne. Deze firma werd 
in 2010 opgericht en heeft inmiddels twintig medewerkers in dienst, waarvan 
achttien uitvoerende dakdekkers. Zaakvoerder Karl De Preter: “We specialiseren 
ons in het afdichten van platte nieuwbouw- en renovatiedaken. Hiertoe gebrui-
ken we uitsluitend kwaliteitsproducten met ATG-certificaat, zodat we een garan-
tie op een goede isolerende werking en waterdichtheid op lange termijn kunnen 
bieden. Onze grootste troeven zijn onze service en de perfecte uitvoering van de 
werken volgens de regels van de kunst. Meestal werken we voor architecten of 
hoofdaannemers, maar ook projecten rechtstreeks voor particulieren nemen we 
graag aan. In deze case hebben we op de bovenste verdieping van het internaat 
een dak van 420 m² geplaatst, en op het nieuwe volume dekten we een opper-
vlakte van zo’n 650 m² af.”

groene binnentuin van de campus. Maarten Fouquet: “De eetzaal is rondom voor-
zien van een vliesgevel met transparante glasvlakken en opake sandwichpanelen 
met houten bekleding. Het dak kreeg een opvallende inclinatie, wat het solitaire 
karakter van het gebouw versterkt.” 

RENOVATIE OM TROTS OP TE ZIJN
Antwerpse Bouwwerken fungeerde als hoofdaannemer van dit project. Projectlei-
der Mathieu Cnudde: “We startten met de afbraakwerken binnenin het Fort, om 
daarna funderingspalen te plaatsen waarop de funderingsplaat werd gegoten en 
de nieuwe draagstructuur te bouwen. Ook de renovatie van de buitenmuren was 
van onze hand. Bij de realisatie van het nieuwe volume stonden we eveneens 
in voor de afbraakwerken. Vervolgens goten we een nieuwe algemene funde-
ringsplaat, waarna we op de klassieke manier hebben verdergewerkt om tot het 
eindresultaat te komen. Vooral het internaat bracht de nodige uitdagingen met 
zich mee, want in een renovatie kom je altijd voor verrassingen te staan. Bovendien 
is het typisch voor zo’n oud gebouw dat alles schots en scheef staat, wat de nodige 

TECHNISCHE FICHE 
Bouwheer DBFM Scholen van Morgen (Brussel) 
Architect Abscis Architecten (Sint-Denijs-Westrem)
Hoofdaannemer Antwerpse Bouwwerken (Antwerpen)

complexiteit met zich meebrengt bij het dimensioneren van de prefabelementen. 
Daarnaast moest de nieuwe draagstructuur los van de te renoveren buitenmuren 
staan. Ze zijn enkel verbonden met ankers ter hoogte van de nieuwe vloerplaten. 
Deze zorgen voor de horizontale stabiliteit van de buitenmuren en laten verticale 
zettingen van de nieuwe draagstructuur toe, die op een aparte fundering staat. We 
zijn vooral trots op deze renovatie, want ze betekent veel voor de verdere uitbouw 
van ons bedrijf. Het herbestemmen van oude gebouwen zal in de toekomst immers 
alsmaar toenemen.”     ❚

Binnenin de zijvleugel van het Fort werd een nieuwe structuur met drie 
slaapverdiepingen en een open gelijkvloerse ontspanningsruimte opgetrokken.


