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STUDIO BASTA

Studio Basta staat voor leefbare 
landschap- en tuinarchitectuur. In 
al onze projecten proberen we een 
frisse en onbevangen atmosfeer te 
creëren, waardoor projecten een hoge 
gebruikswaarde en ongedwongenheid 
uitstralen. 

We zien het landschap als een systeem 
waarin elke plek zijn betekenis heeft. 
De ziel of de geest van de plek en de 
bestaande dynamiek van een ruimte 
vormen telkens de basis voor een 
ingreep. 

We pakken elk project op een 
analytische en gestructureerde manier 
aan. Elke opdracht start vanuit een 
concept waardoor één helder idee het 
volledige ontwerpproces stuurt. De 
uitwerking gebeurt telkens met een 
technische en beheermatige logica 
in gedachten. We streven altijd naar 
haalbare, beheerbare en budgetbewuste 
oplossingen. 

Studio Basta werkt met een team van 
zeven medewerkers. Zij doorlopen op 
een professionele manier alle fases 

van het ontwerpproces, telkens met 
een grote portie enthousiasme, zin voor 
kwaliteit, en een grote openheid naar 
participatie van belanghebbenden.

Realisaties in Kortrijk: o.a. Speeldomein 
de Warande, het Sint-Amandsplein, de 
tuin van Texture, ...

STUDIO BASTA BVBA  
Kenny Windels / Bert Busschaert 

Stasegemsesteenweg 72-1 b - 8500 Kortrijk 

0472 77 52 97 en 0479 32 27 32 

info@studiobasta.be 

www.studiobasta.be 

www.facebook.com/studiobasta

Vorig jaar stelden Kortrijk en Matexi het masterplan Vetex voor aan de buurt. Het 
masterplan bevat een mooie mix van wonen en groen voor de buurt. Het kwam tot 
stand na een uitgebreid participatietraject en een goeie dialoog tussen de buurt en de 
stad.

Ondertussen stelde Stad Kortrijk een ontwerpteam aan, dat bestaat uit DENC-STUDIO 
en Studio Basta. Dit team gaat nu samen met de buurt aan de slag om het plan om 
te zetten in een concreet ontwerp. Het einddoel is om samen het ontwerp van een 
aangenaam buurtpark te creëren.

Daarom stellen wij graag het ontwerpteam aan jullie voor in deze folder. Vergeet 
zeker ook niet om in te schrijven voor de workshop op 29 november!  
Meer info vind je op pagina 4 van de folder.



DENC-STUDIO

gedreven door innovatie
DENC-STUDIO profileert zich als een 
leergierige en veranderingsbereide 
‘vernieuwer’. De studio ziet de extra 
randvoorwaarden op vlak van duurzaam 
bouwen niet als een verarming of 
beperking van de ontwerpvrijheden, 
maar wel als een nieuwe logica voor 
het ontwerpproces. Dit vormt een extra 
uitdaging en aanknopingspunt voor het 
ontwikkelen van nieuwe ideeën. 

Een bevragende, innoverende en 
grensverleggende ingesteldheid vormt de 
essentie van DENC-STUDIO.

Vandaag is DENC-STUDIO een 
middelgroot architecten- en 

studiebureau. ‘Voldoende groot’ om 
pieken aan te kunnen en klantenservice te 
garanderen; ‘voldoende klein’ om steeds 
persoonlijke betrokkenheid te verzekeren.

DENC-STUDIO kan een gevarieerd 
portfolio voorleggen: van woningbouw 
over kantoorbouw tot gebieds-

ontwikkeling. Dit alles met een diversiteit 
aan architectuur, ingezette technologieën 
en materialen. 

DENC-STUDIO
Dublinstraat 35/0011 | 9000 Gent

+32 (0)9 373 83 43

info@denc-studio.be

www.denc-studio.be



DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN VETEX

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Kortrijk nodigt u uit 
op het participatiemoment op maandag 29 november om 19 uur. Tijdens dit 
participatiemoment zal het ontwerpteam een eerste schets/idee voorstellen, die 
gemaakt werd op basis van de input van de buurt gedurende de afgelopen jaren.

Daarna gaan we concreet aan de slag. Via workshops in kleine groepen kan 
iedereen mee ontwerpen. Het is de bedoeling om tot een gedragen voorstel komen 
tegen het einde van de avond. Dit voorstel zal dan verder uitgewerkt worden door 
de experten en op een later tijdstip terug voorgelegd worden aan de buurt.

Maandag 29 november om 19 uur in poortgebouw V-Tex,  
Pieter de Conincklaan 23a.

Toegang met Covid Safe Ticket dus breng je code en identiteitskaart mee.

Graag vooraf inschrijven in functie van de voorbereidingen.  
Dit doe je via Gebiedswerking@kortrijk.be of het gratis nummer 1777.

Nathalie Desmet, algemeen directeur 
Wout Maddens, bouwen, wonen en stadsvernieuwing
Bert Herrewyn, schepen van milieu, klimaat
Ruth Vandenberghe, burgemeester
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