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Gekaderd

‘Ieder gebouw dat we ontwerpen
moet zich onderscheiden’
Drie jaar geleden smolten CONIX Architects en RDBM Architecten & Adviseurs samen tot CONIX RDBM
Architects. Aan het hoofd van het internationale architectenbureau staan Christine Conix, Frederik Jacobs
en Jorden Goossenaerts. Onlangs werkten ze een ontwerp uit voor een ESSEC businessschool in Marokko,
vier dagen na het indienen van het plan was de zaak al beklonken.
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CONIX RDBM Architects heeft zetels in Antwerpen,
Brussel, Rotterdam en Terneuzen. Daarmee zijn ze
perfect bereikbaar voor hun thuismarkt: de Benelux.
‘We zijn voornamelijk in België en Nederland actief, in
Luxemburg realiseren we nu de eerste projecten. We
maken ontwerpen voor verschillende sectoren, dat gaat
van residenties en kantoren tot overheidsgebouwen of
rusthuizen. We hebben zelfs het Atomium gerenoveerd
en het paviljoen van België op de Expo in Shanghai
getekend’, begint Frederik Jacobs.

CONIX RDBM
Architects

‘Onze missie is continu in beweging zijn, het vandaag
en morgen vormgeven en alles op een duurzame
manier en met een eigen identiteit ontwerpen.
De continuïteit in bedrijfsvoering is dan ook een
belangrijk punt binnen CONIX RDBM. We werken met
stabiele teams, begeleiden continu klanten en zijn
doorlopend in opleiding. Daarnaast zetten we ook hard in op identiteit. Ieder gebouw dat we ontwerpen moet
zich onderscheiden van de rest, het moet een persoonlijkheid hebben. Daarom starten we bij ieder nieuw project
vanaf nul, we bouwen niet verder op eerder gemaakte plannen. Doordat we 65 werknemers met sterke karakters
in dienst hebben die continu in team werken, is ieder werk anders’, gaat hij verder. ‘Een andere belangrijke focus
ligt op duurzaamheid. Als architect moet alles wat je doet ook maatschappelijk verantwoord zijn, dan kijk ik
bijvoorbeeld naar het technische, ecologische en economische aspect van een ontwerp.’
Marokko
Naast hun activiteiten in de Benelux is CONIX RDBM actief in Azië, Italië, Polen en Marokko. ‘In 2010 startte
Christine via het Brusselse landschapsbureau JNC met een project in Nador, Marokko waarbij een volledig nieuw
stadscentrum ontwikkeld werd. We vonden het een zeer interessante markt en wilden er een netwerk opbouwen.
Daarom hebben we deelgenomen aan allerlei missies naar Marokko’, vertelt Frederik. ‘Via onze contacten ter
plekke werden we door een ontwikkelingsgroep gevraagd een ontwerp te maken voor een businessschool en dat
in te dienen voor een wedstrijd. Toen we meer informatie kregen, werd duidelijk dat het een prachtig project was.
Door de school te bouwen wil Marokko kennis importeren. De school moet buitenlandse studenten aantrekken
én de plaatselijke inwoners een betere opleiding geven. We namen de uitdaging aan en werkten samen met
een Marokkaans architectenbureau aan een plan. Vier dagen na het indienen van het project, kregen we een
telefoontje dat ons plan als winnaar uit de bus was gekomen. Ondertussen is de bouwvergunning ingediend
en zijn we bezig met de selectie van een aannemer.’ Door dit project besloot CONIX RDBM nog voor het einde
van dit jaar een filiaal in Rabat te openen. Zo kan het bureau haar opdrachten in Marokko en de rest van NoordAfrika beter managen en uitbreiden. ‘Al is groei niet ons onmiddellijke doel. We willen voornamelijk steeds betere
projecten maken en nog meer kwaliteit leveren’, besluit Frederik Jacobs.
Benieuwd naar de projecten van CONIX RDBM Architects?
www.conixrdbm.com
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