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MEER DAN 35 JAAR KNOWHOW,
EXPERTISE EN DIENSTVERLENING
Het nieuwe ‘Kantoor aan het Spoor’ van ingenieursbureau Abicon in Tielt belooft een parel te worden. Dat is niet verwonderlijk, vermits Abicon dit
kantoorgebouw zelf ontwikkelde. Een optimale structuur en fundering, duurzame state of the art technieken zoals klimaatplafonds, geothermie,
zonnepanelen en laadinfrastructuur voor elektrische wagens conformeren het pand niet alleen aan de strengste duurzaamheidsvereisten.
De prachtige architectuur, de kwalitatieve afwerking en de rooftop box als gezamenlijke eet- en ontmoetingsruimte maken er ook een fantastische
en 100 % futureproof werkplek van.
|

professionele opleidingen te voorzien en een fijne collegiale sfeer te creëren.
Bij Abicon werken de ingenieurs en BIM-modelleurs nauw samen om alle
dossiers kwalitatief af te werken.”

Beeld Abicon NV

De nieuwe kantoren en het bezoekerscentrum van TVH in Waregem.
(Architect: DBG architecten, hoofdaannemer: Alheembouw)

Kantoor aan het Spoor, het nieuwe kantoorgebouw van Abicon.
(Architect: Sonar Architecten)

Abicon is een multidisciplinair bouwkundig ingenieursbureau met een team
van 20 mensen en meer dan 35 jaar ervaring. De corebusiness is de uitvoering van stabiliteitsstudies voor alle bouwkundige constructies in staal,
beton en hout voor architecten, aannemers, bouwpromotoren en industriële
en particuliere bouwheren. Zij kunnen een beroep doen op Abicon voor
advies bij voorontwerp en opmaak van de volledige studie tot en met de
bouwkundige opvolging in uitvoering. Bovendien is Abicon tevens gespecialiseerd in het verlenen van stabiliteitsadvies voor bodemsaneringsprojecten,
bemalingen en bouwputbeschoeiingen.

PRAKTISCH EN EFFICIËNT
Abicon vindt de praktische insteek heel belangrijk. “Klanten werken graag met
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DUURZAME SAMENWERKING

ABICON NV

“We zijn heel trots op ons trouwe klantenbestand”, zegt Dieter De Leersnyder.
“We vinden een duurzame samenwerking met onze klanten heel belangrijk.
Daarom leveren we graag goede kwaliteit en blijven we uiteraard ook tijdens
de uitvoeringsfase beschikbaar om eventuele problemen snel te verhelpen.
We investeren voortdurend in het team door innovatieve software te gebruiken,
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Het nieuwe kantoorgebouw van Accountancy Van As in Kortrijk.
(Architect: Theunynck-Knockaert architecten)

Kantoor aan het Spoor bevindt zich vlak bij het station en het centrum van
Tielt en profileert zich als een nieuwe thuis voor bedrijven, met de rooftop box
als spil van een fijne community. Abicon Ingenieursbureau zal er zich uiteraard
vestigen en er is nog ruimte beschikbaar. De vakmensen van Abicon waren
met dit prestigeproject niet aan hun proefstuk toe. Het toonaangevende
bureau voerde reeds stabiliteitsstudies uit voor een indrukwekkend aantal
mooie kantoorgebouwen, zoals Accountancy Van As in Kortrijk, GC architecten
in Meulebeke, E17 West in Waregem, R-Plaza in Roeselare, TVH in Waregem,
Vlas-politiekantoor in Kortrijk ... Ook bij de laatste realisatie van Brouwerij De
Halve Maan – bekend van biermerk ‘Brugse Zot’ – stond Abicon in voor de
studie van de nieuwe bottelarij, de kantoren en het bezoekerscentrum.

MULTIDISCIPLINAIR

Interesse in een plaatsje in het Abicon-kantoorgebouw in Tielt? Neem contact
op via kantooraanhetspoor@abicon.be. ❚

STUDIEBUREAU STABILITEIT
MET PRAKTISCHE INSTEEK
NO-NONSENSE AANPAK
BIM
VAN ONTWERP TOT VOLLEDIG
PRODUCTIEDOSSIER
Het nieuwe kantoorgebouw van GC architecten in Meulebeke.
(Architect: GC architecten)

ons samen omdat onze studies gemaakt worden rekening houdend met de
praktische uitvoering. Tijdens uitvoering staan we dan bijkomend paraat met
onze adviesverlening”, weet Dieter De Leersnyder van Abicon. “Ons bedrijf
beschikt over de knowhow en 3D-software om de meest diverse constructies,
industriegebouwen in staal of beton, prefab- en traditionele constructies te
vertalen naar gedetailleerde productietekeningen.” Vermits het eigen BIM-team
in 3D ontwerpt, verloopt de samenwerking met de andere bouwpartners aan
de hand van het BIM-model heel efficiënt. Indien gewenst wordt van het project
een volledig productiedossier opgemaakt, inclusief alle detail- en stuktekeningen
voor een prefabconstructie, klaar voor productie en montage.

UP-TO-DATE KENNIS
BREDE WAAIER AAN PROJECTEN
3D
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Tekst Wouter Peeters

Visualisatie en 3D model van TVH in Waregem.
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