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BARC-CRI

PROGRAMMA
- ontwerp en realisatie van nieuw kantoorgebouw met laboratoria

VOORGAANDE FASEN
Nihil

BOUWHEER 
BARC-CRI 

CONTACTPERSOON 
Dhr. Peter Wolfs / +32 9 329 23 29

ONTWERPTEAM 
SVR-ARCHITECTS nv 

UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie) 
Januari 2002 - Juni 2004 

LIGGING 
Industriepark Zwijnaarde 7b 1
B-9052 Gent

OPPERVLAKTE 
8.000 m² 

BUDGET 
€  9.000.000,-

KANTOREN / LABORATORIA

Wat zie je ?

FOTOGRAFIE Freddy Haegeman
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BARC-CRI

Het rechtlijnige, moderne ontwerp, gecombineerd met kwali-
tatieve materialen zoals glas, aluminium, zichtbeton en bak-
steen, geeft het gebouw een connotatie van duurzaamheid, 
degelijkheid en continuïteit.

Kwaliteiten die het bedrijf nastreeft en die het door zijn nieu-
we gebouw nu ook naar de buitenwereld uitstraalt.

In Gent, aan de verkeerswisselaar E17-E40, ontwierp het 
bureau een nieuw gebouw voor het internationaal bio-ana-
lytisch bedrijf BARC/CRI.

Aan dit project werd 2 jaar ontworpen en gebouwd. Het hele 
gebouw omvat naast laboratoria ook kantoren, medische 
opslagruimten, een logistieke afdeling voor het ontvangen en 
versturen van bloedstalen.

De architecten exploiteerden de communicatieve troeven 
van de site om van het gebouw een intrigerende visuele mag-
neet te maken.

Daartoe kreeg het gebouw een uitgesproken open karakter 
en een langwerpige, horizontale vorm, zo ingeplant dat het 
zich letterlijk uitstrekt langsheen de snelweg. 
De activiteiten in de kantoren en het laboratorium laten zich 
dan ook als een open  boek lezen door een bijna naadloos 
glazen gevelvlak.   

Achter dit ‘open’ volume situeert zich een tweede volume, 
uitgevoerd in baksteen. Hier bevinden zich de technieken en 
de private burelen.

Wat zie je ?


