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CURRICULUM VITAE 
DIRK D’HONDT 

ARCHITECTUUR (WENK Hoger Architectuur Instituut Sint-Lucas, Gent) 1999 
Specifieke opleidingen: 
Gediplomeerde in Aanvullende Studies - Ruimtelijke Planning, 2000 
 

°3 juni 1976, Sint-Amandsberg Nederlands, Frans, Engels 

EXPERTISE  

- Functie bij Abscis Architecten :  

o Projectarchitect ontwerp en uitvoering, specialisatie uitvoering vanaf voorontwerp 

o Projectmanagement & projectcoördinatie zowel intern als met externe partijen (bouwheer, studiebureaus, aannemers, ...) 

o Coördinator van de werkgroepen duurzaam bouwen, typedocumenten en werkplek 

o Coördinator van schattingen onroerend goed 

- Specialisaties :  

o nieuwbouw en renovatie van woningen (van A tot Z, met nadruk high-end afwerking) 

o nieuwbouw van appartementsgebouwen (van ontwerp tem oplevering) 

o nieuwbouw van bedrijfsgebouwen met kantoren (van ontwerp tem oplevering) 

o laag-energie en passieve projecten (met nadruk op Bijna Energie Neutraal) 

o duurzaam bouwen 

LOOPBAAN 

Kleinschalige projecten met vermelding (Web) kan u terugvinden op de website www.architect-dhondt.be , grootschalige projecten met (P) kan u 

terugvinden in de Portfolio.  

 

Sinds 2000 bij ARCHITECT D’HONDT, selectie van projecten : 

- Drongen: woningen Berkers, nieuwbouw van 2 BEN-woningen, schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, werfopvolging;  

- Oosterzele: woning De Valkenaere-Binard, renovatie met herbouw van BEN-kangoeroewoning, schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, 

uitvoeringsdossier, werfopvolging;  

- Aalter: woning Defruyt-Claeys (Web), nieuwbouw van BEN-woning (gecertificeerd energieneutraal), schets- en voorontwerp, 

bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, werfopvolging;  

- Gent: woning Van Heulenberghe (Web), energetisch ingrijpende renovatie van herenwoning met interieurinrichting, schets- en 

voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, werfopvolging totaalopdracht (high-end);  

- Lokeren: woning D’Hondt (Web), nieuwbouw van BEN-woning met architectuurpraktijk en interieurinrichting, schets- en voorontwerp, 

bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, werfopvolging totaalopdracht (high-end);  

- Lochristi: De Bonte Koe (Web), verbouwing van dorpscafé tot café met appartement met interieurinrichting, schets- en voorontwerp, 

bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, werfopvolging; 

 

Sinds 2000 bij ABSCIS ARCHITECTEN BVBA, selectie van projecten : 

- Kortrijk: renovatie RING SHOPPING KORTRIJK NOORD (P), masterplan met vernieuwen van alle inkompartijen en gevelafwerking, 

optopping met transparante structuur, infrastructuurwerken met plein- en groenaanleg in combinatie met PV-luifels; schets- en 

voorontwerp, bouwaanvraag; 

- Deinze: duurzaam appartementsgebouw GOUDSBLOEM (P), 16 appartementen met ondergrondse parkeergarage (BEN & duurzaam 

materiaalgebruik); voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier (voor opdracht met recht van opstal), aanbesteding; 

- Melle: duurzaam appartementsgebouw ANKERSMIT (P), 12 appartementen en 2 studio’s, met praktijkgedeelte en ondergrondse 

parkeergarage, incl omgevingsaanleg (BEN & duurzaam materiaalgebruik); schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, 

uitvoeringsdossier (voor opdracht met recht van opstal), werfopvolging; 

- Sint-Denijs-Westrem: NOTARIAAT NEST (P), notariaat met aktezalen, kantoren en archief, ondergrondse parking en bovenliggende loft, 

incl. interieur en omgevingsaanleg (laag-energie & duurzaam materiaalgebruik); uitvoeringsdossier, werfopvolging totaalopdracht 

(high-end);  

- Kapellen: herontwikkeling voormalige Croda-Henkel site tot residentiële wijk CASTELIJM (Web) (P) met 17 appartementen en 18 

woningen variërend van laag-energie tot BEN, ondergrondse parkeergarage, voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, 

werfopvolging architectuur en omgeving;  

- Boom:  woningbouwproject BAKEN BOOM (P), 44 appartementen met een ondergrondse parkeergarage voor 66 parkeerplaatsen en 

omgevingsaanleg; voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier;  
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- Zele: laag-energie kantoorgebouw met productiehallen MAGNETROL (P), incl. interieur en omgevingsaanleg, certificaat BREEAM VERY 

GOOD, schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, werfopvolging totaalopdracht (kantoor high-end); 

- Kortrijk: passief en sociaal woningbouwproject GUTENBERG (P), 21 stadsappartementen, een handelsgelijkvloers en kantoren met 

binnenplein en ondergrondse parkeergarage, voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, aanbesteding, werfopvolging;  

- Gent: duurzaam appartementsgebouw BARGIEKAAI (P), 19 stadsappartementen met ondergrondse parkeergarage, via SOGENT, schets- 

en voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, werfopvolging;  

- Sint-Denijs-Westrem: woningbouwproject J.-B. DE GHELLINCKLAAN fase 3, 23 appartementen en casco gelijkvloers voor 

dienstverlenende functies, ondergrondse parkeergarage voor 35 parkeerplaatsen; schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, 

uitvoeringsdossier;  

- Sint-Denijs-Westrem: lage-energie woningbouwproject J.-B. DE GHELLINCKLAAN fase 2 (Web) (P), 7 luxe-appartementen en 

landschapskantoor met interieurinrichting architectenkantoor en ondergrondse parking, schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, 

uitvoeringsdossier, werfopvolging totaalopdracht;  

- Herfelingen: woning Hermans-Pauwels (Web), verbouwing van zonevreemde hoeve in 3 fasen met interieurinrichting, uitvoeringsdossier, 

werfopvolging (high-end);  

- Gent: woning Van Cauwenberghe, verbouwing van burgerwoning met interieurinrichting, schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, 

uitvoeringsdossier; 

- Lede: villa Bogaert-Gabriëls (Web), nieuwbouw van lage-energiewoning met binnenzwembad en interieurinrichting, schets- en 

voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, werfopvolging totaalopdracht (high-end);  

- Halle: woning Colruyt, verbouwing van rijwoning met interieurinrichting, schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, 

werfopvolging; 

- Beert: woning Van Nuland, verbouwing van vrijstaande woning met interieurinrichting, schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, 

uitvoeringsdossier, werfopvolging; 

- Heusden: woning Kervyn-Van Bockstaele (Web), verbouwing van zonevreemde boswachterswoning, schets- en voorontwerp, 

bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, werfopvolging;  

- Halle: villa Colruyt-Wouters (Web) (P), nieuwbouw van zonevreemde lage-energiewoning met interieurinrichting, schets- en voorontwerp, 

bouwaanvraag, duurzaamheidsadvies, uitvoeringsdossier en werfopvolging (high-end);  

- Halle: ILION TRAVEL UNIGLOBE (Web), verbouwing tot reisbureau en appartement met interieurinrichting, schets- en voorontwerp, 

bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, werfopvolging (high-end); 

- Watermaal-Bosvoorde: villa De Man (Web), La Villa Brussels, restauratie van vrijstaande herenwoning en B&B met interieurinrichting, 

schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, werfopvolging (high-end); 

- Gentbrugge: EVS Henri Mortierstraat, nieuwbouw duplexwoningen met atelier, schets- en voorontwerp; 

- Lede: IMMO BCM (Web), nieuwbouw appartementsgebouw in 2 bouwblokken, schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, 

werfopvolging;  

- Sint-Denijs-Westrem: Drukkerij VANHALST, nieuwbouw drukkerij met appartementen, haalbaarheidsonderzoek en schetsontwerp;  

- De Pinte: WOONGAARD VITEUX (P), nieuwbouw laag-energie appartementsgebouw in 3 woonentiteiten, uitvoeringsdossier;  

- Sint-Denijs-Westrem: Verschueren, verbouwing van woningen tot appartementsgebouw, schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, 

uitvoeringsdossier, werfopvolging;  

- Lede: Van Waeyenberghe, nieuwbouw appartementsgebouw, schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier tem 

aanbesteding (niet gerealiseerd);  

- Merelbeke: woning Decaluwe-Van Bockstaele (Web), herbouw van zonevreemde woning, schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, 

uitvoeringsdossier en werfopvolging;  

- Zwijnaarde: ARCADIS, nieuwbouw appartementsgebouw, schets- en voorontwerp, bouwaanvraag en uitvoeringsdossier, werfcontrole; 

- Heusden: ASB Loveldstraat, nieuwbouw appartementsgebouw, schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier; 

- Mezos (FR): J. Buyckx, nieuwbouw vakantieverblijf met gastenkamers, schets- en voorontwerp; 

- Maldegem: Gemeentehuis, architectuurwedstrijd voor restauratie en nieuwbouw gemeentehuis (niet gerealiseerd);  

- Destelbergen: villa Moore-Goddaert (Web), bouwen van een vrijstaande woning, schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, 

uitvoeringsdossier, werfopvolging;  

- Wondelgem: woning Van nevel-Van Goethem, verbouwen van woning, schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, 

werfopvolging;  

- Eke: ROPAT, nieuwbouw kantoorgebouw, schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier;  

- Merelbeke: Invitrogen, verbouwen van kantoorgebouw met labo’s, haalbaarheidsstudie en ontwerp;  

- Gentbrugge: EVS Burvenichstraat, nieuwbouw appartementsgebouw, schets- en voorontwerp; 

- Gent: woning L. Colruyt, verbouwen van herenwoning, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier; 

- Sint-Martems-Latem: woning L. Colruyt (Web), verbouwing met uitbreiding en interieurinrichting van woning met foto-atelier, schets- en 

voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, werfopvolging; 

- Zomergem: woning Degroote-Pattyn, verbouwen van woning, schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, werfopvolging; 

- Afsnee: woning Gielis-Hermans (Web), verbouwing met uitbreiding en interieurinrichting van een vrijstaande villa, schets- en voorontwerp, 

bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, werfopvolging; 

- Mariakerke: woning De Mey-Verdonck (Web), verbouwing van woning, schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, 

werfopvolging 

- Lochristi: MATTHYS & BRUYNSTEEN INVEST (Web), nieuwbouw appartementsgebouw met FINTRO-bankkantoor, schets- en 

voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier en werfopvolging;   

- Gent: Technologiecampus Rabot III (P), Hogeschool KAHO SINT-LIEVEN, schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier;  

- Gent: GALVESTON, herbestemming van historisch pand, haalbaarheidsonderzoek en schetsontwerp (niet gerealiseerd);   

- Leuven: GEO-INSTITUUT, Universitaire Campus, schets- en voorontwerp, bouwaanvraag; 

- Huizingen: Colruyt-Wouters, bouwen van wellness-ruimte, ontwerp en uitvoeringsdossier, werfopvolging;  

- Halle: woning Dufaux, verbouwen van villa te Halle, schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, werfopvolging; 
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- Sint-Martems-Latem: villa Devriese-Van Assche (Web), nieuwbouw woning met praktijk voor chiropractor met interieurinrichting, schets- en 

voorontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, werfopvolging (high-end);  

- Merelbeke: Bouwpromotie DE WINTER, nieuwbouw appartementsgebouw, ontwerp en bouwaanvraag (niet gerealiseerd);  

- Sint-Martems-Latem: BMW DAENINCK (P), BMW showroom met werkplaats, ontwerp, uitvoeringsdossier, werfcontrole;  

- Gent: Bijloke Hogeschool, historisch en bouwfysisch onderzoek van Cloquet-gebouwen, schets- en voorontwerp, bouwaanvraag, 

uitvoeringsdossier met restauratie van historisch gebouw;  

- Gent: Dok Noord, masterplan en stedenbouwkundige studie; 

- Afsnee: LITTLE GRAYHOUND (Web), restauratie van een beschermde hoeve met hedendaagse uitbreiding, historisch onderzoek, schets- 

en voorontwerp, bouwaanvraag, subsidieaanvraag, uitvoeringsdossier en werfopvolging;  

- Gent: Artevelde Hogeschool KAHO-KAHOG, masterplan, schets- en voorontwerp;  

- Merelbeke: Sint-Michielsschool, Lager onderwijs, uitvoeringsdossier en werfopvolging; 

PROFFESIONELE ACTIVITEITEN 

Expert duurzaam bouwen 

Expert onroerend goed 

EPB-verslaggever (actief tot 2017) 

VERWORVENHEDEN 

- Office:  Microsoft Office + C3A-extensies, voor PC 

- CAD:  Autodesk Autocad 2020 + C3A (niveau expert), Revit (navigatie, bereid om opleiding te volgen indien gewenst) 

- Presentatie: Photoshop, InDesign, Illustrator, Acrobat (Adobe & Affinity), Sketchup 

- Andere: Duurzaam Bouwen, REG, EPB, digitaal omgevingsloket 

- Talen:  Nederlands (moedertaal), Engels (vlot), Frans (noties) 

OPLEIDINGEN 

- Energiebewust Architect 

- Passiefhuisplatform-opleidingen (thema’s: bouwknopen, isolatie, schrijnwerk, zonnewering, zeer energiezuinige renovaties, collectieve en 

tertiaire gebouwen, … etc)  

- Vitruvius-opleidingen (thema’s: bouwknopen, luchtdicht bouwen, houtskeletbouw, ventilatiesystemen, glas, energie-eisen en S-peil, digitale 

bouwaanvraag, de omgevingsvergunning, de private riolering, beter renoveren, conceptmatig goed zomercomfort, 

sloopopvolgingsplan, STS-ventilatie, brandwetgeving,… etc) 

- PIXI-opleidingen (thema’s: circulair bouwen, …etc) 

- Praktische opleidingen: IRS Btech (epdm plaatsen), Geberit (riolering), Syntra (luchtdichtheidsslabben plaatsen) 
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RING SHOPPING KORTRIJK NOORD : masterplan met gevelrenovatie, optopping, PV-luifels en pleinaanleg 

 

 
 

 
 

 
© Abscis Architecten    
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GOUDSBLOEM DEINZE : duurzaam appartementsgebouw met 16 appartementen en ondergrondse parkeergarage 

 

 
 

                                                                      
 

 
© Abscis Architecten     © Nanopixel (visualisatie)  
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ANKERSMIT MELLE : duurzaam appartementsgebouw met 12 appartementen, 2 studio’s en ondergrondse parkeergarage, omgeving 

 

 
 

       
 

 
© Abscis Architecten     © Nanopixel (visualisatie)  
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NOTARIAAT NEST : notariaat met aktezalen en kantoren, loft, ondergrondse parkeergarage, interieur en omgeving (high-end) 

 

       
 

 
 

       
© Abscis Architecten     © Jeroen Verrecht (foto’s)  
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CASTELIJM KAPELLEN : duurzame woonwijk met 17 appartementen en 18 woningen, ondergrondse parkeergarage, omgeving 

 

 
 

           
 

 
© Abscis Architecten     © Eline Willaert + Roval Aluminium (foto’s) 
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BAKEN BOOM : woningbouwproject met 44 appartementen, ondergrondse parkeergarage, omgeving 

 

 

 
 

         
© Abscis Architecten     © DC Belgium + Wienerberger (foto’s)  
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MAGNETROL ZELE : laag-energie kantoorgebouw met productiehallen, interieur en omgeving, certificaat BREEAM very good 

 

 
 

      
 

 
© Abscis Architecten      
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WONING CO-WO : zonevreemde laag-energiewoning met interieurinrichting (high-end)  

 

 
 

        
  

       
© Abscis Architecten       
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GUTENBERG KORTRIJK : passief en sociaal woningbouwproject met 21 appartementen, handelsgelijkvloers en ondergrondse parkeergarage 

 

 
 

         
 

 
© Abscis Architecten       
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BARGIEKAAI GENT : duurzaam appartementsgebouw met 19 stadsappartementen en ondergrondse parkeergarage 

 

 
 

                                                
 

 
© Abscis Architecten       
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GHELLINCKLAAN II : lage-energie woningbouwproject met 7 luxe-appartementen, landschapskantoor, ondergrondse parkeergarage 

 

 
 

      
 

 
© Abscis Architecten       
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WOONGAARD VITEUX : lage-energie woningbouwproject met 3 woonentiteiten, ondergrondse parkeergarage 

 

 
 

 
 

 
© Abscis Architecten       
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KAHO GENT : Technologiecampus KAHO Sint-Lieven 

 

 
 

 
 

 
© Abscis Architecten       
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BMW DAENINCK S-M-L : BMW en MINI showroom met werkplaats 

 

 
 

         
 

  © Abscis Architecten      


