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Minister Diependaele
fnvesteert € 9,7 milJoen In restauratie beschermde onderwijsgebouwen
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Abscis Architecten
realiseert complexe binnenstedelijke
proJecten met meerwaarde
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realiseert complexe binnenstedelijke
projecten met meerwaarde
Absc is Arch itecten zet vol in op onderwijsgebouwen, een van de sectoren waar dit Gentse
architectenkantoor voor bekend staat. Abscis Architecten stuurt hierbij het volled ige proces,
gaande van de masterp lanning tot en met de real isatie van de onderwijscampus, steeds
met het doel ruimtelijke en maatschappelij ke meerwaarde te creeren .
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TE KST: JOI-\oIN lAMBRECHTS

FOlD'S C DENNIS DE SMH, .H OEN VEil:RECHT, ASSCISARCHITECTE N
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"Abscis Arch itecten best aat ru im dertig

resident iele ontwikkelingen en kantoo rge-

inhoudt, cont act eren ons omwille van

jaa r, maar recent hebben d rie jonge part-

onze context uele en duurzame aanpak",

ners het raer overgenomen: ir. arch.

bouwen. Absc is was een voorloper inzake
de Publiek-Privat e Samenwerking (PPS),

Arthur Van Cauwenberghe, arch. Sofie

Haa r portfolio is zeer breed en gedifferen-

Eggermont en ikzelf. Ons team bestaat

t ieerd, waa rdoo r ze van aile markten thuis

Abscis Arch itecten is een mu ltidiscip linair

gem iddeld u it een veertigtal medewer-

is. "In een t ij dsgeest waarin kwalitatief ver-

ont werpbureau en omvat st edenbouw-

kers: een ervaren kern omringd door heel

d ichten een absolute must is, is Abscis

kund ig ontwerp en landschapsontwerp,

wat jonge enthousiaste architect en",

zich steeds meer gaan richten op com-

architecturaal ont werp en inter ieurvorm-

vertelt ir , arch. Pieter De Smet, partner b ij

p lexe b innenst edelij ke praj ecten met bij-

geving. Ze stelt voor elke opd racht een

Abscis Arch itect en.

zondere aandacht voor rUimtelijke en

gespecialiseerd team samen u it deze dis-

maatschappelij ke meerwaarde. Daar

cip lines, aangevu ld met ext erne partners

Het kantoo r is gegroeid vanu it de publieke

komen immers d iverse p rogramma's

zoals diverse ingenieursbureaus, specialis-

sect or waarander un iversit eitsgebouwen,

samen en het is net die interactie die b ij-

t en in akoestiek, commun icatieverant-

scholenbouw, adm inistratieve centra, cul-

woordelijken, erigoeddeskundigen,

t uurcentra e.a .. Geleidelij k aan is daar een

zondere kwa liteiten in zich draagt en d e
arch itect uur laat leven. Mensen die daa r-

privaat aandeel bijgekomen met o ,m.

voor open staan en begrijpen wat dat

archit ect wordt meer en meer d ie van
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het Casinoplein in Gent en het masterplan
en de rea lisatie van KA Ninove, beide GO.
Op de campus voo r de scholengroep vzw
VLOT! leverde Abscis Architecten recent
nog een pas in gebruik genomen schoolgebouw op. "De context bestond uit een
vrij chaotische campus met secunda ir
onderwij s, samen m et lager onderwijs en
kleuteronderwijs. De campus m iste struct uur en was omringd door bewoning. Het
concept structureerde de volledige
campus en bracht hierarchie. Het ont werp
bestaat uit twee volumes, een groat
volume met b innenpat io centraal op de
campus en een kleiner poortgebouw aan
de straat kant. We hebben een st rategische plaat s bepaald voor een vijflagige
nieuwbouw met een 24-ta l klassen die
aan de straatkant wordt aangekond igd
door een poortgebouw. Beide vo lumes
worden visueel verbonden doo r luifels
waardoor eenheid gecreeerd wordt op de
cobrd inator-ontwerper, die de diverse dis-

overheidsopd rachten. Oat we geregeld

campus. We ont wierpen tevens een ver-

ciplines cobrd ineert en verbindt en erover

wedst r ij den winnen, stelt ons gerust. Prive

nieuwende omgevingsaan leg", licht hij t oe.

waakt dat de opdracht uiteindelij k conver-

werken we voora l op basis van vertrou-

geert naar een ge·(ntegreerd ont werp met

wen", licht Pieter De Smet toe.

Ook het interieu r en de afwerking behoor-

maatschappelij ke kwaliteit op lange
term ij n. "De buurt wenst heel dikwij ls ge·(n-

Het Gent se kantoor legt zich zowel toe op

een andere infrast ruct uur met flexibele

fo rmeerd te worden en zelfs betrokken te

universiteiten en hogescholen als op het

ru imtes en verschillende m eu bilairopstel-

worden bij de opdracht en het is ook ver-

secundair, lager en kleuteronderwijs en

lingen, waarmee rekening is gehouden in

stand ig om hen daarbij te bet rekken om

onderwijsgebouwen voor mensen met

het concept. "Er is plaats voo rzien voo r

een draagvlak te creeren. De arch itect

een beperking. 'We waren een van de

het Lego lab voor de eerste graad dat ook

fungeert heel dikwijls als bemiddelaa r om

spelers in Scholen van Mo rgen. Zo

onafhankelij k van de school kan worden

de diverse belangen van de verschil lende

voerden we voor MP I Zonneken (GO!) in

gebruikt. Het project, dat kon rekenen op

stakeho lders op een lij n te krij gen", st ipt

Sint-N iklaas een p ilootproject uit dat in

een positieve fee dback, is recent opgele-

de partner van Abscis Architecten aan.

201 5 we rd opgeleverd : een school voor

verd en sinds begin dit schooljaar in

kinderen m et een beperking (autisme)

gebruik. Deze school werd gerea liseerd

Abscis Architecten wil verder kij ken dan

waarbij ook een internaat werd ont wo r-

m et huu rsu bsid ies", duidt de partner van

het programma van eisen en daarbinnen

pen. Dit p roject was een test voo r d it

Abscis Arch itecten.

lOeken naar de m eerwaarde op lange

scholenbouwprogramma en een van de

term ij n voo r aile stakeholders. 'We zijn

eerste projecten d ie in de toenma lige

"In het hoger onderwijs werkten we mee

sterk in complexe opd rachten. We streven

scholenbouwformule werd gerealiseerd .

aan de Campus KU Leuven in Brugge (de

naar een gerichte d ialoog in een participa-

Ook in het kader van Scholen van Morgen

eerste campus van de Leuvense universi-

t ietraject, want daar in speelt iedereen zij n

rea liseerden we in 2018 t wee campussen

teit in deze stad) . Het gebouw herbergt

rol. Uiteraard proberen we daar grensver-

voor een aantal scholen in het vrij onder-

een aantal opleidingen van de VIVES-

leggend te zijn; het is belangrijk om de

wijs in Kortrijk. Op Campus Plein renoveer-

hogeschool, met enerzijds een aantal

klant duidelijk te maken wat de impact is

den we een zijvleugel van het Fort tot

labo's en practicalokalen en anderzij ds les-

van wat h ij wenst te realiseren voor

internaat en bouwden we een extra pavil-

lokalen . Het in 2018 opgeleverde gebouw

hemzelf en de omgeving en om samen

joen met een nieuwe refter. Op Campus

bestaat uit twee boven elkaa r geplaat ste

toekomstgericht te denken in de brede

Diksmu idekaai realiseerden we een der-

geslaten volumes m et daartussen een

beteken is van het woord", beklemtoont

degraa dsschool (renovat ie + n ieuwbouw),

t ransparante public layer. Vanop deze laag

Pieter De Smet.

een nieuwe kleuterschool naast de kapel

kijk je uit op de perrons van het Brugse

en een n ieuwe tweedegraadsschool met

treinstation en vanop de trein o f de

Abscis Arch itecten haalt de meeste publie-

sportzaa l", meldt hij. Het kantoor hield ook

perrons heb je onmiddellij k contact met

ke projecten binnen via wedstrijden.

de tekenpen vast voor een aantal gelijk-

deze t ranspa ran te laag, wat een mooie

"Publieke opdrachten zij n immers gebon-

aa rd ige p rojecten, lOa Is Campus KTA op

w isselwerking creeert. Er is tevens een

den aan de wet van de

den tot de opdracht. Co-teaching vergt

bu itenterras op dit niveau", luidt het.
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Campus Kaai Scholen van Morgen Kortrijk (<0 Dennis De Smetl

Volledig in BIM
Abscis Architecten BIMt al
zijn gebouwen. BIM staat
voor Bu ild ing Information
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Modelling, waarbij een
intelligent virtueel model
wordt opgebouwd als drager
van de meest uiteenlopende
parameters. "Ook dit gebouw
is volled ig geBIMd, zelfs door
de aannemer. We ko zen
voor een vrij complexe
gevelmodellering in wit
arch itectonisch bet on. De
productietekeningen werden
overgenomen uit ons BIM-

negentiende eeuw en dat werd omge-

model en de foutenmarge bij uitvoering

vormd tot een open leercentrum (studie-

was werkelij k nihi l. Ondanks de strakheid

landschap), een 24/24 open plaats waar

van het gebouw schenken de reflectie

studenten kunnen leren en elkaar

van het licht en de veranderende stand

kunnen ontmoeten. De bijzondere

van de zon het een speels karakter",

negentiende-eeuwse architectuur met

meldt Pieter De Smet.

inbegrip van de zeer kenmerkende labota fels werd met re spect ge·integreerd in

Het kant oor ontwierp nog een aanta l

het nieuwe ontwerp", luidt het.

andere projecten voor de KU Leuven op
campus Gasthuisberg waa rond er het

Abscis Architecten participeert in een vrij

laboratoriumgebouw Onderwijs &
Navorsing 4 (O& N4) met ruimte voor

groot project in Belval voor de

onderzoeksgroepen van het Vlaa ms

brownfield in het westen van Esc h-sur-

Instituut voor Biotechnologie (VI B),

Alzette ont wikkelt het Fonds Belval een

30.000 m2 labo's en kantoren. Recent

nieuw stadsdeel vanuit een gemengd

werd het onderzoeksgebouw Onderwijs
& Navorsing 1 bi s (O& Nlbis)van de KU

programma met o.m. een onderwijs- en
een re sidentieel gedeelte , "We werkten er

'\loor UAnt werpen ontwierpen we de

Leuven opgeleverd, dat het nieuwe

al mee aa n het nieuwe universiteitsge-

bibliotheek en de kantoren van de facul-

Vaardigheidscentrum Anatom ie en een

bouw Maison des Sciences Humaines

teit Rechten. Andere referent ies zij n de

aantal biotechnologische laboclusters

binnen een bestaand masterplan van de

kunstencampus van HoGent op de Bij loke

hu isvest.

Nederland se architectJo Coenen. Ook

(KASK en Conservatorium) en de

hier zoeken we de interactie van diverse

Technologiecampus van KaHo Sint-lieven

'\loor de KU Leuven renoveerden we

programma's en zijn we op zoek naar

in Gent. Abscis Architecten renoveerde

voorts nog het Fa rmaceuti sch Instituut,

sociale cohesie binnen dit stadsdeel", ver-

tevens een aantal gebouwen op campus

een labogebouw dat dateert van eind

klaart de architect-partner.

De Sterre en het volledige
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Illn ons land is veel te lang

te weinig geiilvesteerd
•

werken voo r een private
partij, die de ove rheid
facilit eert met een sleu-

tel-op-de-deur-project . Oit
imp liceert dat de gebru ike r
niet langer een
een-op-eenrelat ie
heeft met de ont werper. Vele

gebru ikers zij n zich hier niet volled ig van
bewust", maakt hij een kanttekening. Bij
de opvolger van het Scho len van
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Abscis Arch itecten

Morgen-programma wo rden op basis

werkt ook regelmat ig

van een OB FM-formule scholenclusters

in een t ijdelijke

in de markt gezet, waarbij ieder team

vereniging met

samengesteld is uit een ontwerper, aan-

andere arch itecten-

nemer, financier en onde rh oudspartij.

kantoren . "Zo

"Zo we rden we reeds geselecteerd voo r

werken we samen

een aanta l clusters, maar momenteel

met andere architec-

wachten we nog op de bestekken van de

ten aan de renovat ie

gunningsfase. Pas dan begint het echte

van de Hasseltse

werk en vat een heel intensieve wed-

Herkenrodekazerne

strij dfase aan", merkt hij op.

voor UHasselt, waar
op term ijn het

Architecten dienen garant te staan voor

rectoraat wordt

rUimtelijke en maatschappelijke kwa liteit

ondergebracht.

en cruciaal hierbij is uiteraa rd het duurzaamheidsaspect. Oit is een heel breed

Ledeganckcomplex voor UGent. Oeze

Op dezelfd e sit e is

verhaa l en start met het bepa len van de

momenteel een

bouwsite (mobiliteit, draagkracht, water-

pr ivat ieve residenti-

huishouding. ... ), maar gaat tegelijk over de

ele ont w ikkeli ng in

toepassing van hernieuwbare energievor-

aanbouw, waar we

men of van circulair bouwen . "Oit ligt

gebouwen stammen uit dezelfde t ijds-

eveneens bij betrokken zij n als arch itect

echter niet aileen in onze handen . De

geest van de jaren '60 van vo rige eeuw en

en de ontwerpcoord inatie op ons

ambit ie van de bouwheer speelt hier een

zij n tot op vandaag belangrijke get uigen

cruciale rol. Het is ons taak de bouwheer

van het modernisme. De uitdaging

nemen. Oit binnenst ede lij ke comp lex w il
met een mix van functies en een combi-

bewust te maken van zij n rol en de impact

bestond erin deze gebouwen te voorzien

nat ie van renovatie en nieuwbouw een

die hij heeft op de omgeving", klinkt het.

van hedendaags comfort met respect

gehee l nieuwe dynam iek creeren . De

voor hun bijzondere erfgoedwaarde. De

toekomst best aat uit de opwaardering

"Omwille van ons duurzaamheidsstreven

werken aan het Ledeganckcomplex

van dat soort binnenstedelij ke sites",

focussen we ons op binnenstedelij ke com-

vonden gefaseerd plaats, waardoor het

meent de arch it ect.

plexen omdat we vinden dat de kwa liteit

gebouw in werking kon blijven gedurende

in de stad nog wei wat graeima rge heeft.

de werffase. Het program ma omvatte

Hij constat eert dat vaak niet aileen het

Oat leert ons ook de coronacrisis: voor

voornamelij k labo's, kantoren en in een

ont werp belangrij k is, maar ook de finan-

velen was de lockdown geen pretje omdat

derde fase het GUM (Gents

ze gevangen zaten in hun stud io of appar-

Universiteitsmuseum) dat recent werd

ciering. "Helaas is in ons land vee l te lang
te weinig ge·(nvesteerd in publieke infra-

tementje, zonder terras of bu itenruimte.

geopend voor het grate publiek.

structuur (bruggen en wegen, zorg,

Verdichting kan aileen als er voldoende

Momenteel werken we nog aan het

schoolgebouwen) en vandaag w reekt

rUimtelijke kwaliteiten aanwezig zijn in de

ont werp van de faculteit Bio-

zich dat. Het is toch schrij nend dat een

onm iddell ijke omgeving. De interact ie met

Ingenieurswetenschappen van UGent in

school een budget moet bij een zien te

semipublieke en publieke ru imte is hier

Kortrijk. Het betreft een zeer fi exibel en

schrapen om haar dak te vern ieuwen?

van uitzonderlijk belang en d ie zullen we

makkelijk uitbreidbaa r gebouw dat heel

De hU id ige samenwerkingsvormen zij n

waar mogelijk mee ontwerpen. Gebouwen

strategisch werd ingeplant en de campus

voo ral ont staan vanu it een financierings-

zij n geen losstaande objecten. In d ie zin

structureert. Voorts hebben we steeds

model, waarbij de overhe id integraal een

staat onze architectuur alt ij d in relat ie tot

een aantal wedst rijden lopen, waa r ik

beroep doet op de private markt. Oit

de context. Ze komt pas tot leven in inter-

momenteel uiteraard niks meer over kan

betekent een verschu iving in ons bero ep,

actie met haar gebru ikers en haar omge-

zeggen", signaleert Pieter De Smet.

waarb ij we meer en mee r re chtstreeks

ving", besluit Pieter De Smet.
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