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GENT KRIJGT NIEUWE CULTUREEL- 
ECONOMISCHE TREKPLEISTER
In hartje Gent, vlak bij de prestigieuze stadsbibliotheek De Krook, wordt volop gewerkt aan de renovatie en uitbreiding van het ‘Wintercir-
cus’. Het is de bedoeling om het historische pand in ere te herstellen en om te toveren tot een cultureel-economische trekpleister. Werken 
en genieten zullen er immers hand in hand gaan. Dit alles bovendien in een CO

2
-neutraal kleedje, want koeling en verwarming gebeuren door 

middel van een BEO-veld. 

Tekst Els Jonckheere    |    Beeld Wouter Rawoens 

In de negentiende en twintigste eeuw speelde het 
Wintercircus een belangrijke culturele rol in Gent. 
Naar het circus gaan was immers een van de wei-
nige mogelijkheden voor entertainment. Met de op-
komst van de televisie verloren dergelijke attracties 
echter hun aantrekkingskracht. Ook de populariteit 
van het Wintercircus kwam onder druk te staan, 

met als resultaat dat het pand eind jaren 50 werd 
omgebouwd tot een Fiat-garage. Na 1978 werd het 
een verzamelplaats voor de befaamde Mahy-col-
lectie die vandaag in Leuze en Brussel is onderge-
bracht. Sinds de jaren 90 stond het gebouw leeg en 
te verkommeren. Gelukkig komt daar nu verande-
ring in dankzij sogent, dat het pand in 2005 kocht. 

Renoveren én uitbreiden
Het Wintercircus wordt een cruciale schakel in 
de verdere ontwikkeling van De Krook. “Het is 
de bedoeling om het Wintercircus volledig te 
renoveren en uit te breiden”, vertelt architect 
Geert Willemyns van Baro. “Tegen 2020 moet 
het uitgroeien tot dé hub voor bedrijven en    

Er wordt een genuanceerde en punctuele renovatie uitgevoerd, met respect voor historische fragmenten.
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EERSTE GLIMP VAN NIEUWE STADSWIJK

Met de bouw van Monoblok ’t SAS is in Vilvoorde de eerste stap in de transformatie van de oude industriële strook van de Bloemmolens tot 
de hippe en bruisende nieuwe stadswijk 4 Fonteinen gezet. Omgeven door het kanaal en de Zenne, het plein en het park neemt het gebouw 
een sleutelpositie binnen het masterplan in. Via een mix van verschillende typologieën en een optimale ontsluiting komen stad en landschap 
letterlijk samen in dit woonproject.  
Tekst Els Jonckheere     |    Beeld a2o, MBG, Stijn Bollaert

4 Fonteinen is een publiek-private samenwerking tussen stad Vilvoorde, 
Waterwegen en Zeekanaal NV, PSR Brownfield Developers en Matexi (Vil-
voorde Development NV). De bestaande natuur- en landschapselementen, 
De Zenne, het kanaal en het park ‘Drie Fonteinen’ vormen de groene rug-
gengraat van de stadswijk, waar ruimte, groen en water centraal staan. 
Monoblok ’t SAS bestaat uit vijf bouwlagen, waarvan één ondergronds 
(parking, bergingen en technische ruimtes). Het herbergt 138 apparte-

xxxxxxx (Beeld: xxxxx).

“Als er op de afwerking en 
het uitzicht van dit gebouw 
wordt voortgeborduurd, 
belooft 4 Fonteinen een erg 
interessante wijk te worden”

menten van 65 tot 125 m², een commerciële ruimte van 180 m² en een 
fietsenstalling. Het complex werd opgetrokken in een betonstructuur met 
dragende wanden in silicaatsteen. Het is afgewerkt met een rood genuan-
ceerde baksteen, balustrades in glas en staal en houten accenten aan de 
inpandige terrassen en toegangen. 

Individueel woongenot, collectieve beleving
“Het was onze opdracht om een antwoord te formuleren op de veelzijdig-
heid van de site en de diversiteit van de omgeving”, vertelt Stefaan Van 
Steen van a2o. “Door te kiezen voor een heldere vorm die zich om de 
binnengebieden vouwt en tegelijkertijd interessante openingen, verbin-
dingen en zichtlijnen naar de omliggende gebieden creëert,   

De rationele vlakverdeling en subtiele dieptewerking in het metselwerk zijn erg verfijnd.

Vilvoorde Monoblok 't Sas

Monoblok 't Sas   Vilvoorde

“Tegen 2020 moet het Wintercircus uitgroeien 
tot dé hub voor bedrijven en organisaties die 
werken rond digitale innovatie”

TECHNISCHE FICHE
Bouwheer 
sogent (Gent)
Architecten  
Bureau Atelier Kempe Thill (ontwerpend 
architect, Rotterdam), Baro en Sum Project 
(uitvoerend architect, Gent/Brussel)
Hoofdaannemer 
Furnibo (Veurne) 

Het verlagen van de bestaande funderingen blijkt geen evidentie te zijn.

De werken worden uitgevoerd met graafmachines 
en hijskranen die op een brug worden gereden. Deze 
brug is tijdelijk boven de bouwput geconstrueerd.

organisaties die werken rond digitale innovatie. 
Rond het centrale en multifunctionele binnen-
plein wordt kantoorruimte voorzien, alsook een 
café, een restaurant en een auditorium. Cultuur 
vormt een integraal onderdeel van deze herbe-
stemming. Het overdekte binnenplein, dat vlot 
toegankelijk is via drie ingangen, zal worden 
opengesteld voor evenementen. Interessant is 
dat het een vloerverwarming krijgt die zowel in 
de zomer als in de winter voor een aangenaam 
klimaat zal zorgen. Voorts komt er onder dit 
plein een rockzaal voor vijfhonderd personen. 
Het is belangrijk dat het gebouw zijn patine 
en historisch karakter kan behouden. Vandaar 
dat er een genuanceerde en punctuele reno-
vatie wordt uitgevoerd, met respect voor his-
torische fragmenten zoals de typerende rode 
garagevloer, het stalen binnenschrijnwerk en 
kleine interieurelementen. Bovendien streeft de 
bouwheer naar een CO2-neutraal gebouw, on-
der meer via een BEO-veld dat zijn energie 149 
meter diep uit de bodem haalt.”

Werken onder de grond gestart
In een eerste fase worden de twee bestaande on-
dergrondse verdiepingen getransformeerd tot de 

concertzaal, een taak die werd toevertrouwd aan 
Furnibo. “Het project omvat het versterken en 
verlagen van de funderingen, het uitbreken van 
de muren, het inwerken van liftschachten en trap-
penkokers en het vernieuwen van de vloeren en de 
ruwbouw van de concertzaal”, vertelt projectmana-
ger Jan Busschaert. “Dat dit gepaard gaat met de 
nodige uitdagingen, zal niemand verwonderen. We 
kunnen zelfs van redelijk extreme omstandigheden 
gewagen. Zo is het Wintercircus enkel toegankelijk 
via een dubbele deur en een poort van 4 meter. 

Omdat het bestaande dak behouden blijft, is verti-
caal transport met een torenkraan uitgesloten. De 
werken worden uitgevoerd met graafmachines en 
hijskranen die op een brug worden gereden. Deze 
brug is tijdelijk boven de bouwput geconstrueerd. 
Een tweede grote uitdaging is het verlagen van 
de bestaande funderingen. In samenspraak met 
de architect en de stabiliteitsingenieur hebben we 
ervoor gekozen om tot op diepte te gaan met een 
klassieke onderschoeiing in moten beton. Ook het 
aanpassen van de bestaande kelders is geen sine-
cure. Wegens de beperkte toegankelijkheid moeten 
we alle werken met behulp van klein materiaal 
uitvoeren! Gelukkig hebben we al ervaring opge-
daan met werken in dergelijke omstandigheden. 
Voor Furnibo is het Wintercircus dus wederom een 
project waarin we onze kernwaarden innovativiteit 
en ruimdenkendheid kunnen demonstreren.”      ❚

Een visualisatie van de rockzaal onder het plein.


