
Bio Peter Vanden Abeele 

Peter Vanden Abeele is ir. architect, stedenbouwkundig ontwerper, en 

erkend ruimtelijk planner. Van 2004 tot 2008 werkte hij als 

wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit Gent binnen het 

vakgebied van regionale en stedelijke ontwikkeling. In 2008 startte hij in 

Antwerpen als projectleider voor de ontwikkeling van het Eilandje en het 

project IGLO voor AG Stadsplanning Antwerpen. Van 2009 tem 2011 was 

hij adviseur stedenbouw bij de stadsbouwmeester. Hij volgde voor de 

stadsbouwmeester alle complexe stedelijke projecten in Antwerpen. 

Daarnaast werkte hij van 2004 tot 2009 als freelance stedenbouwkundig 

ontwerper voor o.a. Beel architecten, Technum, DIAL architecten, Puls_net 

en Omgeving. 

In 2009 richtte hij samen met Filip Buyse en Frédéric Rasier Maat-

ontwerpers op, een ontwerpbureau dat zich richt op diverse opgaves (van 

stedenbouw tot architectuur, infrastructuur en publieke ruimte) via diverse 

aanpakken (ontwerp, uitvoering, advies, begeleiding). Sinds 2012 zetten ze 

zich alle drie voltijds in als ontwerpers en zaakvoerders om het bureau op de 

kaart te zetten in Vlaanderen en Brussel. 

Sinds 2005 doceert hij in het vakgebied van het stedenbouwkundig 

ontwerpen aan de Universiteit Gent, met tussendoor ook opdrachten voor 

Sint-Lucas Hogeschool voor Architectuur en de Academie voor Architectuur 

en Stedenbouw Tilburg. Als expert zetelt hij in verschillende stedelijke 

adviesorganen (Gecoro en Kwaliteitskamer Architectuur Gent, stadsatelier 

Oostende). Hij werkte aan diverse tentoonstellingen over stedenbouw en 

schrijft regelmatig voor publicaties van het Vlaams Architecteninstituut, de 

Vlaamse vereniging voor Ruimte en Planning en A+. 

Expertise  

Van begin 2009 tot eind 2011 maakte Peter Vanden Abeele deel uit van het 

team van de stadsbouwmeester Antwerpen. Voor tal van projecten was hij 

de adviseur stedenbouw van de stadsbouwmeester en fungeerde in menige 

processen, vergaderingen en jury’s als diens plaatsvervanger. Hij stond er in 

voor de kwaliteitsbewaking van alle stedenbouwkundige projecten. Deze 

drie jaar vormde de basis voor het verder uitbouwen van zijn expertise als 

procesbegeleider en kwaliteitsbewaker. Peter Vanden Abeele begeleidde 

vervolgens vanuit Maat-ontwerpers diverse openbare besturen (Vlaams 



Bouwmeester, provincies, gemeentebesturen) bij het opzetten en uitwerken 

van diverse projecten en processen. Hij stond daarbij in voor de begeleiding 

van het proces, de bewaking van de kwaliteit en de communicatie en 

advisering naar de betrokken opdrachtgevers en actoren. 


