
ADMINISTRATIEF CENTRUM ZUID, GENT

 - Inrichten van kantoren van een in gebruik blijvend gebouw, volgens “Het Nieuwe Werken”-
principe.

 - Programma: vernieuwen van gevelbeglazing en -isolatie, inrichten van vijf verdiepingen 
(landschapskantoren, cockpits, vergaderzalen, technische bergingen, koffiehoekjes, 
aanlandplekken, flexplekken, bergingskasten, lounges, wanden, plafonds, vloerbekleding, 
technische kokers,...), aanpassen van technieken in functie van daglichtsturing en 
klimaatplafonds, akoestiek, enz.

 - Opdracht met toepassing van de wet op overheidsopdrachten

 - Winnend project na oproep tot kandidaatstelling voor studieopdracht

BESTELLING STUDIEOPDRACHT
20 januari 2016

AANBESTEDING
19 mei 2016

CONTRACTUELE TERMIJN
02 februari 2016 - 19 mei 2016

OPDRACHTGEVER
Stad Gent
contactpersoon: Paul Claeys

ONTWERPTEAM
Maatschap
Abscis - Provoost - Ingenium
voor Abscis: Johan Van den Driessche, 
Nik Mogensen, Margo Van den Berge

LIGGING
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent

BRUTO OPPERVLAKTE (M2)
6324 m²
(inrichting)

RAMING KOSTPRIJS
€ 5.000.000 excl. BTW en erelonen

Abscis Architecten bvba
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Het geheel van inrichting omslaat 6324 m² netto vloeroppervlakte, 
verdeeld over vijf verdiepingen. Het bestaande gebouw moest 
tijdens de duur van de werken operationeel blijven, en er moest 
steeds naar het beste werkcomfort gestreefd worden.

De inrichting is gebeurd volgens de principes van ‘Het Nieuwe 
Werken’, en kadert binnen de visie van de Stad Gent op vier pijlers 
met volgende waarden: 
- aantrekkelijkheid van de werkomgeving door verhogen van 
comfort en flexibiliteit; 
- efficiënte, productieve en permanente dienstverlening; 
- welzijnsverhogende inrichting;
- duurzaamheid
Binnen deze waarden wordt ‘Het Nieuwe Werken’ vertaald in:
- Cultuur- en gedragswijzingen: een zoektocht tussen leidinggevend 
werken, evaluerend werken, plaats- en tijdsonafhankelijk werken 
(telewerk en thuiswerk), individueel werken en in team, clean desk 
policy,…
- ICT-toepassingen in functie van dynamische werkplekken, 
flexibiliteitsondersteunend, doorgedreven multimediatoepassingen, 
paperless office door digitalisering, (wifi, netwerk, infoschermen, 
laptop, smartphone), toegangscontrole, enz.
- Inspirerende en flexibele werkplek en infrastructuur, vergaderen, 
flexwerken, teamzones/vergaderruimten (groot en klein), cockpits 
voor individueel werken, ontmoetingsplekken (luid en stil), open-
overlegzones, circulatiezones (luid en stil), ergonomisch, staand, en 
zittend werken, lockers, centralisering van dossierkasten…

Het plan is opgebouwd op basis van een doorgedreven grid 
van afgesloten akoestische lokalen afgewisseld met open 
kantoorzones. De flexibiliteit bestaat er in de zones steeds te 
kunnen omwisselen met afgesloten lokalen en omgekeerd; door 
gebruik van intelligente wandsystemen die flexibel zijn in opbouw 
en afbraak. Deze wanden zijn zodanig geconcipieerd dat ze deels 
gesloten (al dan niet akoestisch), en deels transparant zijn, en dit 
doorheen het volledige landschap. Daardoor creëren we voor het 
hele kantoor een intieme doch open sfeer, dat gericht is op het 
buitenlandschap en dat daglichtgestuurd is. Door deze structuur 
behouden we een akoestisch-comfortabele werkomgeving binnen 
een kantoorlandschap. De kleuren en het gebruik van hout zorgen 
voor een familiale sfeer.

Elke cockpit is voorzien van drie wanden (hout, laminaat, glas); 
waarvan telkens één een akoestische functie heeft. Al deze lokalen 
liggen in de middencirculatie en zijn manipuleerbaar wat betreft 
de technieken, en kunnen daar aangevuld of gewijzigd worden. In 
de open kantoorzones worden de technieken zo weinig mogelijk 
gemanipuleerd.




