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arm interageert met de onmiddellijke 

omgeving. De toren geeft betekenis aan 

de site op niveau van de stad.

Het ontwerp houdt rekening met de 

toegankelijkheid voor personen met een 

handicap. Ook de bereikbaarheid met 

het openbaar vervoer is een belangrijke 

troef voor dit gebouw. Het ligt niet 

alleen vlak bij het station Gent Sint-

Pieters, maar het hangt ook letterlijk 

boven het plein waar de trams- en de 

bushaltes gesitueerd zijn, het zoge-

naamde transferium.

Voor de gevel aan de kant van de 

Fabiolalaan wordt voor een ruwe, 

Het Vlaams Administratief 

Centrum wordt ingepland in de stationsom-

geving van Gent Sint-Pieters. Het nieuwe 

kantoorcomplex heeft een identiteit die met 

de bestaande architectuur van de omgeving 

dialogeert terwijl het aan de nieuwe wijk 

een hedendaags karakter geeft.

Het gebouw bestaat uit twee delen: 

een laag gebouw in L-vorm, ook "arm" 

genoemd en een toren van 90 m hoog. 

Het lage gebouw krijgt een publieke 

functie, waarin bijvoorbeeld een 

tentoonstellingsruimte kan komen. De 

kantoren bevinden zich in de toren. Het 

geheel is als een elegante dame die 

zorgzaam haar omgeving omhult. De 

Vlaams Administratief Centrum te Gent
Poponcini & Lootens
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introverte sfeer gekozen waarbij gebruik 

wordt gemaakt van steenachtige mate-

rialen met markante structuur, zoals 

baksteen. Enerzijds omdat dit materiaal 

veelvuldig gebruikt wordt in de omge-

ving, anderzijds omdat de openheid 

langs deze zijde beperkt is. Ook de 

toren bestaat uit baksteen. Door de 

uitvoering in stapelverband en door 

gebruik te maken van gevelstenen met 

verschillende texturen - glad en ruw 

oppervlak - en in verschillende varia-

ties van grijs-beige worden de gevels 

van de "arm" en van de toren bijzonder 

levendig gemaakt.

Transparantie is dan weer de sfeer die 

gekozen is voor de gevel om en rond 

de esplanade, die zich als nieuwe route 

doorheen de projectontwikkeling profi-

leert en parallel loopt met de Koningin 

Fabiolalaan en de sporen. Rond deze 

esplanade hebben de architecten archi-

tectonisch beton en glas gebruikt.

www.polo-architects.be




