
Op de gloednieuwe Sportcampus Watersportbaan van Arteveldehogeschool is het op 

weekdagen een druk komen en gaan van studenten, sportievelingen en recreanten. Om de 

toegangscontrole op deze campus efficiënter te beheren deed de hogeschool recent een 

beroep op de Recreatex-software van GANTNER. De software koppelt de 

toegangscontrole bovendien aan een efficiënt gebruik van verwarming, ventilatie en 

verlichting. 

Arteveldehogeschool maakt toegangscontrole en gebouwenbeheer 
eenvoudiger met GANTNER  

SUCCESS STORY



Vóór de opening van de nieuwe sportcampus zaten de 

sportactiviteiten en bijhorende faciliteiten verspreid over de 

stad Gent. Dat maakte de organisatie behoorlijk complex. 

Met de site aan de Watersportbaan vond 

Arteveldehogeschool een plek die zowel dicht bij de stad 

bleef én tegelijk in een ideale sportomgeving gevestigd was.

Daarnaast was Arteveldehogeschool op zoek naar een 

flexibel toegangscontrolesysteem dat probleemloos kon 

omgaan met verschillende regimes, nl. vrije toegang op 

lesuren versus gecontroleerde toegang met abonnement 

voor de sportactiviteiten na de lesuren. 

Van bij de aanvang was energiezuinig bouwen en beheer 

belangrijk voor Arteveldehogeschool. Net zoals op zijn 13 

andere campussen wilde Arteveldehogeschool op de 

sportcampus een performant gebouwenbeheersysteem dat 

toelaat om zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan. 

De uitdaging: efficiënt beheer van de campus  

Arteveldehogeschool: University College in het hartje van Gent  

De Gentse Arteveldehogeschool profileert zich als 

‘university college’ en wil innovatief hoger onderwijs 

aanbieden in combinatie met praktijkgericht 

wetenschappelijk onderzoek, ondernemingszin, 

duurzaamheid, internationalisering en een 

professionele begeleiding.

Daarnaast zijn er diverse leslokalen en docentenruimtes. De opleidingen Lichamelijke Opvoeding en 

Bewegingsrecreatie hebben hier hun thuisbasis. Maar de campus biedt na de schooluren ook betaalbaar 

sporten aan studenten en medewerkers.

Sinds eind 2018 maakt Arteveldehogeschool 

gebruik van een nieuwe sportcampus aan de 

Watersportbaan in Gent. De campus biedt een 

waaier aan sportfaciliteiten, waaronder een grote 

multifunctionele sportzaal, een oefenruimte met 

klimmuur, een fitnessruimte, een danszaal en een 

judozaal



“Overdag tijdens de lesuren is het verlenen van toegang relatief 

eenvoudig, omdat er voor studenten vrije toegang is,” zegt Jo 

Boogaerts. “Maar voor het sportaanbod na de lesuren is het iets 

complexer. “

“Daar werken we met abonnementen en reserveringen, en kunnen 

ook studenten van buiten onze hogeschool van de faciliteiten gebruik 

maken. Dat kan nu allemaal met één kaart en bijhorende software van 

GANTNER.” 

Op de webshop kunnen studenten het juiste abonnement kiezen en dat linken aan hun studentenkaart. 

Geïnteresseerden die niet de juiste studentenkaart hebben, kunnen ook een sportpas bekomen via een 

QR-code op de gsm. Op de Recreatex-webshop van Arteveldehogeschool kunnen studenten van diverse 

campussen een sportpas aankopen, die hen toegang geeft tot alle mogelijke sportactiviteiten buiten de 

lesuren. 

De oplossing: Recreatex toegangscontrole en gebouwenbeheer 

“Bovenal waren we op zoek naar een systeem dat 

voor ons het leven makkelijker maakte,” aldus Jo 

Boogaerts, Diensthoofd Infrastructuur bij 

Arteveldehogeschool. “We hadden al een systeem 

voor de sturing van ventilatie en verwarming, voor 

lichtsturing en een lokalenbeheersysteem. Daar 

wilden we een flexibele toegangscontrole aan 

toevoegen. Uiteindelijk wil je dan ook al die 

systemen aan elkaar koppelen en het overzicht 

behouden. Daar heeft GANTNER ons prima mee 

geholpen.” 

Even speelde het idee om met de IT-dienst van 

Arteveldehogeschool de koppeling van alle 

verschillende systemen zelf te ontwikkelen. Maar op 

lange termijn bleek dat geen haalbare kaart, zeker 

als je denkt aan het onderhoud van die systemen en 

aan eventuele uitbreiding van functionaliteit.

Arteveldehogeschool koos voor de Recreatex-applicatie 

van GANTNER om de toegangscontrole en sturing van 

verwarming, ventilatie en verlichting te beheren.



Over de samenwerking met GANTNER kan Jo Boogaerts 

alleen maar lovend zijn. “De communicatie met GANTNER 

verloopt zeer vlot, er zijn directe aanspreeklijnen en als er 

vragen zijn, worden we meteen gehoord.” 

Voor Jo Boogaerts is de keuze voor GANTNER 

ontegensprekelijk toekomstgericht: “Vroeger schreven we 

heel wat applicaties zelf. Dat lijkt op korte termijn misschien 

wel een goed idee, maar op den duur rijd je je toch vast. Met 

GANTNER daarentegen zijn we zeker van een bedrijf dat ons 

in de toekomst altijd kan ondersteunen met updates, nieuwe 

functionaliteiten en met de nieuwste technologie.”  
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Naast Jo Boogaerts maken ook een campusbeheerder, een technisch verantwoordelijke en twee 

medewerkers voor het sportaanbod gebruik van het GANTNER-systeem. 

“De grote meerwaarde van het 

GANTNER-systeem is dat alles nu in één simpel 

te beheren applicatie zit: toegangscontrole, 

sturing van ventilatie, verwarming en verlichting, 

en online verkoop van sportpassen. Dat maakt 

het voor ons veel eenvoudiger. Zo is er geen 

lokale verkoop meer nodig en moet er geen cash 

geld meer in omloop gehouden worden. Ook 

onze lectoren en medewerkers hoeven niet meer 

met sleutels rond te lopen, want deuren openen 

kan nu gewoon met de kaart gebeuren.” 

“We hebben geen speciale ontwikkeling op maat 

nodig gehad. Alles zat al in het systeem. Enkel de 

database van het 

GANTNER-toegangscontrolesysteem hebben 

we moeten linken met de databases van de 

andere campussen, maar ook dat was heel 

eenvoudig.”

Waarom GANTNER: alles onder één dak 
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