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Dit jaar werkte de vakgroep Architectuur rond het begrip “Flow”. Zoals het be-
grip zelf betekent heeft het geen vastomlijnde betekenis.Vergelijkbaar met een 
zwerm- of kolkvorm; herken je ergens wel een vorm; doch de vorm zelf is niet 
statisch gestructureerd, noch scherp begrensd. De fragmenten van een totaliteit 
bewegen en nemen steeds een nieuwe positie in, doch de totaliteit blijft herken-
baar. Het doet me denken aan een labiel evenwicht uit de statica of het idioom 
‘hetzelfde anders’ uit de architectuur. Drie-dimensionale flows vind je trouwens 
overal; in computers, straatpatronen, communicatienetwerken, vertakte kristal-
len… Subtiele verschillen, veranderingen, herpositioneren, individu zijn in een 
collectief geheel, verschuiving, metabolisme, vormloze vormen, trangressie, 
netwerken; het zijn verscheidene noties die bij me opkomen en die ik relateer 
aan het begrip ‘FLOW’.
De uitdaging voor de studenten bestond erin zelf zo’n relatie aan te gaan met 
een abstract begrip en het in te zetten als een opmaat voor een architectonisch 
concept zonder het noodzakelijk letterlijk als “vorm” uit te drukken. Doch be-
paalde vormen kunnen dit wel oproepen.
Mijn  persoonlijke interpretatie wordt geduid aan de hand van enkele karakte-
ristieken.

a) Flow is te karakteriseren als een conditie; een veld van ontgrenzing en ap-
peleert aan het vermogen tot de beweeglijkheid van de blik.

b) Flow is te karakteriseren  als een staat van imperfectie. Volgens het con-
structie-principe(*), zoals Adrian Bejan het beschrijft, leidt de ene vorm naar de 
andere onder invloed van globale en locale beperkingen. 

c) Flow is te karakteriseren als een context  voor overlapping, ineenvloeiing, 
samenvloeiing, versmelting, raking, interacties… in termen van ‘Interflow-archi-
tectures’.

Respectievelijk verwijzen deze karakteristieken naar condities in het leer- en 
bouwproces:

a) een actief construeren van nieuwe blikken in functie van het leerproces; eer-
der dan het leerresultaat.

b) een dynamische vormgeving waarbij de architectonische vorm potenties toe-
laat en middels het gebruik ervan kan veranderen.

c) een  context waarin verschillende disciplines (Mechanica, logica, bouwtech-
nologie, landschapsarchitectuur…) aan de orde zijn enerzijds (multidisciplinair), 
en een context waarin uitdagende vragen van de ene discipline inventief een 
andere discipline beroeren (inter-disciplinair).

‘FLOW’ heeft dus te maken met een cultuur van uitwisseling en knooppunten. 
Samenvattend stel ik dat het een cultuur betreft van spoor-verandering.  Los 
van de ‘deconstructivistische’ connotaties wijst het op elk ogenblik , bij het vol-
gend knooppunt van richting te kunnen veranderen. Metaforisch kan dit inzicht 
toegepast worden op zowel de context van leren, bouwen als wonen, en duidt 
het op een duurzame attitude. 

José Depuydt.

(*)Adrian Bejan, “Shape and structure, from Engineering to Nature”, Cambridge 
University Press, Cambridge, UK, 2000.
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Een sterk symbolische keuze, jazelfs een vi-
sionaire: 

a) de instroom van generatiestudenten 
was dit jaar overvloedig...en het is te ver-
wachten dat wij volgend jaar het eerste jaar 
rond drie groepen zullen moeten organiseren
b) het werkterrein van de ontwerpen 
verplaatste zich naar sites, dichtbij “water”, 
hetzij kanaal, hetzij rivier, hetzij zee...
c) De Nederlandse site van Wikipedia 
(nl.wikipedia.org) definieert het concept “flow” 
in de psychologie:”... Flow refereert aan een 
mentale toestand waarin een persoon volle-
dig opgaat in zijn of haar bezigheden. Flow 
wordt gekenmerkt door op de betreffende 
acties gerichte energie en activiteit, volledige 
betrokkenheid daarbij, alsmede het feit dat 
men de activiteiten succesvol uitvoert. Be-
langrijkste theoreticus achter dit concept is de 
Amerikaanse psycholoog Mihaly Csiksentmi-
halyi...”. Voor ARCH is dit zeker van toepas-
sing...
d) de immer toenemende flux van stu-
denten naar andere Europese universiteiten 
werd al gesignaleerd door Ine Wouters in vo-
rig jaarboek: oa. Portugal en Frankrijk blijven 
aantrekken...
e) het betekent ook de verhuis van de 
vakgroep, kantoren en onderwijslokalen, van 
“boven de Ijskelders” naar de “ruimte K1”, 
wat, gezien de locatie, ongetwijfeld de flow 
van ideeën tussen de vakgroepen ARCH en 
MeMC zal bevorderen.

Maar het belangrijkste is zeker dat de vakgroep 
“architectonische ingenieurswetenschappen”, 
zoals het vandaag heet, aan een belangrijke 
bezinning bezig is, om zijn juiste plaats en rol 
binnen de faculteit en de universiteit, zowel 
intern als extern, te (her)definiëren. 

Binnen een steeds meer materialistische 
aanpak van het universitair onderwijs van 
overheidswege, waarbij de kostprijs ervan 
belangrijker wordt geacht dan de intellectuele, 
de culturele en de sociale meerwaarden die 
ermee worden bereikt, wil ARCH zich blijven 
inzetten voor een flow van ideeën en waarden 
tussen docenten en vorsers, studenten en de 
ons omringende wereld.

W. Patrick De Wilde
Voorzitter a.i.
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infodagen

Voor toekomstige studenten worden 
door de VUB informatiedagen 
georganiseerd in februari, mei en 
september.
De vakgroep Architectuur stelt dan 
het werk van de studenten tentoon 
en geeft individuele rondleidingen.

tentoonstelling
projecten 2005 - 2006 | 7 juli 2006

workshop architectuur

Ieder jaar krijgen toekomstige studenten de 
kans om van architectuur te proeven tijdens 
enkele workshops en korte lezingen.
Er is hierbij ruimschoots tijd voorzien om van 
gedachten te wisselen met studenten en 
docenten.
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francquileerstoel

Dit jaar organiseerde de vakgroep in het kader van 
de FRANCQUI-leerstoel vierdelige lessenreeks over 
Duurzaam Bouwen. Het vereiste binnencomfort aan 
de ene kant en energiezuinig ontwerpen in combinatie 
met energiezuinige installaties aan de andere kant 
werden wetenschappelijk onderbouwd uiteengezet door  
gastprofessor dr. ir. H. Hens. 
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Het eindresultaat van een ontwerp-
proces is een mogelijk antwoord op 
een probleemstelling. Uitgaande van 
de vraag om een object te ontwer-
pen kan men bestaande antwoorden 
vormelijk bestuderen en een variant 
op deze al bestaande vormen ont-
werpen. Vernieuwing en evolutie 
ontstaan echter niet vanuit vorm-
overgang maar vanuit de abstracte 
interpretatie van de vraagstelling. 
Hiertoe moet de vraag een object te 
ontwerpen, bijvoorbeeld een stoel, 
geabstraheerd worden tot de essen-
tie: de mogelijkheid om te gaan zit-
ten (als eerste onontbeerlijke, maar 
niet enige, basiseigenschap van 
een object dat beantwoord aan de 
vraag). Vertrekkende van deze ab-
stractere randvoorwaarden kan een 
gekende ‘stoel’ als object bekomen 
worden maar misschien ook wel iets 
dat qua vorm totaal verschillend is.
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Carmen Langens

Sye Nam Heirbaut

Dries Van Laethem

Iris Depoorter

Joris Philips

Karolien Fortuin

Jan Roekens

Anna Kobiak

Zehra Eryürük

Stef Arits

Karel Vermeersch

Ann T’Seyen

In abstractie leren denken is moei-
lijk. Men moet trachten afstand te 
nemen van de gekende beeldvor-
ming die gekoppeld wordt aan een 
vraagstelling of een object en over 
te gaan naar de abstractie ervan. 
Men moet zich m.a.w. toespitsen 
op de basiseigenschappen van het 
artefact en de randvoorwaarden 
opgelegd door de vraagstelling. 
Pas nadat deze eigenschappen en 
randvoorwaarden zijn geanalyseerd 
wordt een oplossing geboden en 
kan die abstracte oplossing formeel 
worden vertaald; men koppelt terug 
naar het beeld. Van beeld naar ab-
stractie en van abstracte oplossing 
terug naar het beeld, i.p.v. van beeld 
naar vervormd beeld.
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Aan de hand van een reeks korte 
ontwerpopdrachten werden de 
studenten verplicht de gekende 
beeldvorming te verlaten en op zoek 
te gaan de essentiële eigenschap-
pen die elk object kenmerken. De 
verschillende opdrachten leiden tot 
ruimtelijk en structureel inzicht en 
dienen ter voorbereiding van het 
eindontwerp. 

Aan de hand van plooitechnieken 
onderzoekt men in eerste instan-
tie de overgang van een vlak naar 
een volume en een lineair element. 
Aandacht wordt besteed aan struc-
turen - “Structural Skins” - die vorm 
krijgen door een blad papier, plastic 
of een ander flexibel materiaal vol-
gens verschillende plooitechnieken 
te vouwen. Op experimentele wijze 
ondervinden de studenten hoe aan 
een flexibel materiaal stijfheid kan 
worden gegeven en hoe een vlak 
een volume kan afbakenen. Het vlak 
wordt dan een ruimtelijke structuur 
die een tweede huid vormt voor het 
lichaam of de omgeving. 
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Britt Christiaens Patrick Van Walleghem

Kitty Zenner

Romy Van Gaever

Dries Van Laethem

James RichardsonKostas Anastasiades

In een tweede fase bestudeert men 
de overgang van een vlak naar een 
lineair element. De studenten onder-
zoeken hoe met een minimum aan 
vouwlijnen een zo groot mogelijke 
variatie aan profielen kan worden 
verwezenlijkt. De studenten maken 
kennis met de bestaande structu-
rele lineaire elementen en de wijze 
waarop deze elementen kunnen 
worden gebruikt. Voor de verschil-
lende profielen wordt vervolgens 
onderzocht hoe een hoekelement 
kan worden gevormd en hoe de ele-
menten met elkaar kunnen worden 
gecombineerd tot een kubus.

Mathias Dekock
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Na deze inleidende opdrachten wordt 
overgegaan naar het ontwerpen van 
polyvalente en aanpasbare artefac-
ten. Het zo efficiënt mogelijk gebruik 
maken van materiaal en grondstoffen 
zal in de toekomst alleen maar aan 
belang winnen naarmate grondstof-
fen, ter ondersteuning van woon- en 
leefprocessen, schaarser worden. 
Tot op heden worden de meeste 
artefacten ondergebruikt. Elk arte-
fact is ontworpen ter ondersteuning 
van een specifieke handeling en 
staat ondertussen naast de andere 
artefacten ongebruikt te wachten op 
betere tijden. Efficiënt en polyvalent 
gebruik en hergebruik van artefacten 
blijkt veelal onbestaand. Het heden-
daags ontwerpen leidt tot zinloze 
productie en onnodig materiaal- en 
energieverlies en kan interverwis-
selbaarheid niet bereiken.

Als eerst wordt gevraagd een con-
structie te ontwerpen dat het moge-
lijk maakt een zitvlak t.o.v. een tafel 
op twee verschillende hoogtes te 
stabiliseren: op 1/3de en op 2/3de 
van de hoogte van de tafel. Het 
verplaatsingsmechanisme moet zo 
ontworpen worden dat het zitvlak 
een wenteling van 180° ondergaat 
bij de overgang van de ene hoogte 
naar de andere. Hierbij moet worden 
gestreefd naar een eenvoudige, ge-
integreerde oplossing die bestaat uit 
een minimum aantal verschillende 
elementen. De abstracte vraagstel-
ling maakt het niet mogelijk terug te 
grijpen naar gekende beeldvormin-
gen en verplicht de student op een 
creatieve en ingenieuze wijze naar 
een mogelijke oplossing toe te wer-
ken. 

De ervaring en kennis die verworven 
werd tijdens deze oefening dient als 
basis voor het ontwerpen van een 
polyvalent meubel dat gedurende 
24 uur het levensproces kan onder-
steunen. De student analyseert de 
verschillende handelingen (slapen, 
werken, eten bereiden, eten, was-
sen, etc.) die in de loop van deze 
24 uur aan bod zullen komen. Naast 
een ergonomische analyse van de 
verschillende handelingen en de 
materiële ondersteuning ervan wordt 3 
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Mathias Dekock

Britt Christiaens
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tevens gezocht naar de gemeenschappelijkheden 
tussen de verschillende functies. Uitgaande van 
deze analyse wordt onderzocht hoe materieel een 
antwoord kan worden geboden en hoe de verschil-
lende functies kunnen worden gecombineerd tot 
een aanpasbare, polyvalente oplossing waarvan 
het materiaalgebruik optimaal is. Dit betekent dat 
moet worden gezocht naar een materiele oplossing 
die in de verschillende transformatietoestanden zo 
weinig mogelijk materiaal of componenten onge-
bruikt laat. Gedurende het 24 u proces vloeien 
handelingen, die gradaties en varianten zijn van 
elkaar, in elkaar over. Op dezelfde manier, zijn de 
verschillende toestanden van het multifunctionele 
meubel varianten van elkaar. Bovendien moeten 
deze varianten, die de verschillende handelingen 
ondersteunen, op eenvoudige wijze in elkaar over-
gaan. 

De eindopdracht bestaat erin een minimale woon-
unit voor twee personen te ontwerpen waarbij een 
polyvalent en flexibel woonmeubel wordt geïnte-
greerd in een éénkamerwoning. De omsluiting be-
perkt zich tot de gekende basistypologie en wordt 
ontworpen vanuit één basismateriaal in vorm en 
maat, namelijk een multiplex plaat met afmetingen 
244 cm x 122 cm x 3 mm . Elk samenstellend on-
derdeel (punt /volume), lineair en vlak nodig om 
de omsluiting te realiseren, is een deel-geheel of 
samenstel vanuit deze basisplaat. Rekening hou-
dend met de plaatsing van een warmtebron wordt 
zo een dubbelwandig archetype woning opge-
bouwd. 

De student bepaalt, na enige inleving in de situatie, 
een organisatiemodel dat bij de woonvorm past. 
Hij/zij leeft zich in, in het gebruik van het concept. 
De traditionele functionele bepaling van een huis 
(diverse functies, privacy naar buren, onderlinge 
privacy,…) zijn hier niet identiek. Het betreft een 
experimenteel wonen waarbij de comforteisen 
anders zijn dan die van een traditionele woning. 
Ook bouwtechnisch zijn de eisen niet even streng 
als bij een nieuwbouw woning. De student neemt 
hier een standpunt in en verantwoordt deze. Het 
wordt geen luxueus weekendhuis of een villa, wel 
een flexibele plek waar de gebruikers - 2 personen 
- verblijft en werkt. 
Deze opdracht heeft tot doel een kleinschalig, tij-
delijk, flexibel en alternatief ruimtemeubel te onder-
zoeken en te ontwikkelen binnen een eenvoudige 
omsluiting van vier wanden en een dak. De woon-
werkvorm kan expanderen, imploderen,…volgens 
bepaalde spelregels die door de student worden 
bepaald vertrekkend vanuit de vorige opdracht.
Het leefmeubel van de vorige opdracht wordt ver-
der uitgewerkt tot supermeubel en geïntegreerd in 
het omsluitende volume. Sye Nam Heirbaut

James Richardson
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Uiteenlopende betekenissen

Voor sommigen gaat het om een cultureel en maatschap-
pelijk fenomeen: duurzaamheid betekent dan het creëren 
van een woon- en leefomgeving die betekenisvol is, waar 
mensen cohesie aan ontlenen, zich kunnen plaatsen in de 
hen omringende wereld. In die context is er veel aandacht 
voor cultuurhistorisch erfgoed, voor historische landschap-
pen, voor natuurbehoud… Vraag is of zo’n ruime definitie 
ons wel op het spoor brengt van werkbare oplossingen 
voor concrete duurzaamheidsvraagstukken.
Anderen – en dat is dikwijls het geval in het discours van 
“duurzaam bouwen” – herleiden het begrip duurzaamheid 
tot een technische materie. Bouwfysische details, gebruik 
van isolatiematerialen, inzet van nieuwe technieken… Er 
wordt haast uitsluitend ingezoomd op uitrusting om energie-
verbruik te beperken. In een land waar er een echte volkse 
“bouwcultuur” bestaat, leidt zo’n technologische aanpak 
onvermijdelijk tot een vervreemding van het bouwobject.

Tegenstrijdige doelstellingen

Er is ook een grote tegenstrijdigheid in de drijfveren om 
duurzaam te bouwen. Voor sommigen is het een manier 
om zich onafhankelijk op te stellen tegenover de maat-
schappij. Ze trekken zich terug in hun eigen cocoon waar 
ze zelf voor hun energie zorgen, waar ze zelf hun water 
opvangen, waar ze zelf hun kinderen opvoeden. Ze maken 
zich sterk dat ze buiten de samenleving kunnen staan. An-
deren willen precies met hun actie een voorbeeld geven, 
de grote maatschappelijke geledingen uitnodigen om het-
zelfde duurzame pad te bewandelen, en duurzaamheid in 
te zetten om meer solidariteit te realiseren.

Misbruik

Duurzaamheid wordt ook voortdurend misbruikt in een 
commerciële omgeving die greep wil krijgen op onze volk-
se bouwcultuur. Een slijtvaste tegel krijgt algauw het label 
“duurzaam”. Een appartement met een bloembak op het 
terras krijgt een “groen” stempel, een boom op een plein-
tje is “duurzame stadsvernieuwing”. Producenten die nooit 
enige aandacht hadden voor milieu en natuur verpakken 
hun energieverslindende consumptiegoederen vandaag in 
een duurzaam kleedje. Een 4x4 auto wordt plots milieu-
vriendelijk wanneer hij in een woest landschap geportret-
teerd wordt. Straks probeert men ons ervan te overtuigen 
dat airconditioning duurzaam is.

Onnadenkendheid

En dan is er die onnadenkendheid. Succesvolle energiebe-
sparingen in een gebouw maskeren dikwijls de energiever-
spilling die op een andere manier optreedt, door een slech-
te locatie bij-voorbeeld. Een “passief huis” op kilometers 
van de bewoonde wereld is een dwaasheid! Het gebouw 
zelf is dan wel energiezuinig, maar er wordt open ruimte 
aangetast, het gebouw genereert mobiliteit, de efficiëntie 
van maatschappelijke voorzieningen leidt er onder. 

na
de

nk
en

 o
ve

r d
uu

rz
aa

m
he

id
M

ar
c 

M
ar

te
ns

 

Een Containerbegrip

Vandaag is het al duur-
zaamheid wat de klok slaat. 
Er zijn ministers bevoegd 
voor, het is een steeds 
wederkerend thema in de 
weekendedities van kran-
ten en in weekbladen, het 
is een expliciete vereiste 
bij veel overheidsopdrach-
ten, de reclamejongens 
gebruiken duurzaamheid 
als logo of slagzin… Mis-
schien is dit een hoop-
gevend teken van een 
mentaliteitswijziging na 
jaren van onnadenkende 
spilzucht.
Maar er schuilt ook een 
gevaar in dit overmatige 
gebruik van het woord: 
een begrip dreigt zijn in-
houd te verliezen wanneer 
het te pas en te onpas, te-
recht en onterecht, te eng 
of te ruim… wordt ingezet. 
Het wordt een “container-
begrip” waar iedereen een 
betekenis aan toekent zo-
als het hem uitkomt.

Ecopolis-strategie (Tjallingii)

Duurzaam wonen (Freiburg)
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Duurzaamheid operationaliseren

Hoe geraken we hier uit? Niet met oeverloze theoretische debatten. Ik wil pleiten voor een zeer 
operationele benadering van het begrip duurzaamheid, maar met oog voor de ruime context en 
voor coherentie.
Als architect kunnen we een belangrijke bijdrage leveren tot het scherpstellen van het begrip 
duurzaamheid. In het lange proces dat een project doorloopt van programmering tot gebruik 
neemt de architect een bijzondere positie in. Hij is zowat de enige deskundige die het project in 
een bredere context kan plaatsen, en die de coherentie tussen de verschillende beslissingsni-
veaus kan bewaken.
Vergelijk het met de manier waarop we bouwmaterialen kiezen: we doen dat ook niet alleen 
omwille van hun intrinsieke eigenschappen. Er is zoiets als een Levens Cyclus Analyse: je moet 
grondstoffen winnen, ze over grote afstanden transporteren naar fabrieken, er bouwmaterialen 
mee maken. Het vergt energie om deze materialen op de bouwplaats te krijgen, om ze te ver-
werken tot een groter geheel. Ze zullen een tijd functioneren, onderhoudslast teweeg brengen 
en misschien energie besparen omdat ze isoleren. En dan moeten we ze ook nog vervangen, 
afbreken en recycleren wanneer ze versleten en nutteloos zijn geworden.
We moeten op eenzelfde manier omgaan met het hele gebouw. Staat het wel op de juiste plaats? 
Genereren we geen nutteloze mobiliteit? Plegen we geen aanslag op waardevolle historische 
ruimte? Op natuur? Op andere menselijke activiteiten? Dragen we bij tot een herkenbaar land-
schap? Is de plaatsing van het gebouw op het terrein wel goed, is de relatie met de omgeving 
juist, hebben we onze opdrachtgever wel aangemaand tot de nodige reserve en bescheidenheid. 
Is het gebouw correct georiënteerd voor de functie die we er in onder brengen? Kunnen we dank-
zij een goed gekozen oriëntatie voordeel halen van de zonnewarmte of omgekeerd oververhitting 
tegengaan? Is het volume compact, is er flexibiliteit… Wat zal er gebeuren wanneer de activiteiten 
waarvoor we bouwen, ophouden te bestaan? Laten we een woestenij achter? Of zijn er kansen 
voor nieuwe invullingen? En uiteraard zijn we zuinig met de middelen die we inzetten. Uiteraard 
zorgen we voor een geringe onderhoudslast, lage exploitatiekosten, gering energieverbruik…
Het is opvallend hoe in deze brede en coherente benadering van duurzaamheid, de ontwerpvaar-
digheid van de architect essentieel is.

Duurzaamheid en maatschappelijke processen

Tot slot wil ik met een sprekend voorbeeld illustreren hoe ons denken over duurzaamheid niet 
ontsnapt aan maatschappelijke processen. 
We kunnen de toekomst niet voorspellen. Niemand weet vandaag hoe we ons binnen tien jaar zul-
len verplaatsen. Niemand heeft vandaag zicht op de manier waarop we in de toekomst aan onze 
energiebehoeften zullen voldoen. Er zijn daar ideologieën en meningen over, maar er zijn vandaag 
geen overtuigende denkpistes met maatschappelijk draagvlak.

Duurzaam wonen (Freiburg)
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Een zaak weten we met zekerheid: de toekomstige de-
mografische evolutie. De vergrijzing (meer ouderen in 
de top van de bevolkingspiramide) van de bevolking is 
on-afwendbaar, in Vlaanderen zelfs meer dan elders in 
Europa. Prof. Luc Goossens en zijn team van de UA heb-
ben dat sprekend aangetoond. De ontgroening (minder 
jongeren in de basis van de bevolkingspiramide) is ook 
zo goed als zeker, tenzij de jongeren vanaf nu volop 
kinderen op de wereld zetten. Er zijn ook sterke socio-
logische aanwijzingen dat de gezinsverdunning (kleinere 
huishoudens) zich verderzet.
Wat heeft dat met duurzaamheid te maken? Deze vast-
staande demografische evolutie geeft ons de zekerheid 
dat binnen tien à twintig jaar ons huidige woningenareaal 
volstrekt niet meer zal voldoen aan de behoefte. Veel te 
grote huizen, dikwijls ver afgelegen van zorginstellingen 
(belangrijk voor ouderen) en voorzieningen (belangrijk 
voor alleenstaanden en kleine huishoudens), met een 
achterhaalde techniek (niet geïsoleerd, verouderde uit-
rusting…).
Veel van die huizen zijn familiepatrimonium: de eigenaar 
heeft ze verworven om meer zekerheid te hebben voor 
zijn oude dag. De waarde van die huizen zal drastisch 
verminderen omdat er geen markt meer voor zal zijn, en 
omdat de toekomstige huishoudens er onvoldoende fi-
nanciële draagkracht voor zullen hebben.
Veel van die huizen zijn ook cultuurhistorisch patrimo-
nium. Denk aan de vele eclectische stedelijke burgers-
huizen uit de overgang van 19e naar 20e eeuw, denk aan 
het grote patrimonium uit het interbellum dat we vooral in 
onze voorsteden aantreffen. Zullen ze definitief verloren 
gaan, zullen ze “tertialiseren” (als kantoor fungeren) zo-
als we nu al zien gebeuren in de steden? 
We moeten vandaag duurzame oplossingen bedenken 
voor deze problematiek. Als we er nu niet aan beginnen, 
dan zullen we binnen tien jaar geconfronteerd worden 
met leegstand, teloorgang van woonwijken, disfunctione-
ren van stadsweefsel. Als we er nu niet aan beginnen, 
dan zullen waardevolle gebieden aangesneden worden 
om aan de toekomstige woonbehoefte te voldoen.
Ik denk hierbij zeer concreet aan de vele groene kamers 
die we nog aantreffen in en rond onze steden: stadspar-
ken, kasteelparkjes, grote kloostertuinen, versnipperde 
landbouwgebieden, stukjes authentiek landschap… Deze 
gebieden spelen een essentiële rol in de stadsecologie: 
ze garanderen biodiversiteit tot diep in de bebouwing, en 
uit grootschalig sociologisch onderzoek blijkt dat ze es-
sentieel zijn in de belevingskwaliteit… Vandaag al staan 
deze gebieden onder druk.
Dit voorbeeld toont helder aan dat duurzaamheid niet 
ontsnapt aan de sociale dynamiek. En ook hier gaat het 
in eerste instantie over een ontwerpvraagstuk. Zijn wij 
daar als architect klaar voor? En geven we de architec-
tuurstudenten daar wel de goede opleiding voor?

ir. Marc Martens, architect ruimtelijk planner
25 april 2006

The sustainable city is:

- A Just City, where justice, food, shelter, 
education, health and hope are fairly dis-
tributed and where all people participate in 
government;

- A Beautiful City, where art, architecture 
and landscape spark the imagination and 
move the spirit;

- A Creative City, where open-minded-
ness and experimentation mobilise the 
full potential of its human resources and 
allows a fast response to change;

- An Ecological City, which minimises 
its ecological impact, where landscape 
and built form are balanced and where 
buildings and infrastructures are safe and 
resource-efficient;

- A City of Easy Contact and Mobility, 
where information is exchanged both face 
to face and electronically;

- A Compact and Polycentric City, which 
protects the countryside and integrates 
communities within neighbourhoods and 
maximises proximity;

- A Diverse City, where a broad range of 
overlapping activities create animation, in-
spiration and foster a vital public life.

Uit: “Cities for a Small Planet”, Richard 
Rogers.

Duurzaam wonen (Malmö)
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Bij het ontwerp van een 
gebouw starten de bouw-
heer en het ontwerpteam 
van een programma van 
eisen dat via een proces 
van voortdurend kiezen en 
beslissen wordt omgezet 
in plannen en bestekken. 
Bij het vastleggen van de 
ontwerpkeuzes moet het 
ontwerpteam elke deelop-
lossing en elk samenhan-
gend scenario van deelop-
lossingen beoordelen op 
zijn intrinsieke kwaliteiten, 
op zijn economische haal-
baarheid en op zijn inter-
actie met andere ontwerp-
aspecten. Ontwerpkeuzes 
gebeuren immers binnen 
een strikt kader van rand-
voorwaarden: kosten, 
wettelijke en functionele 
eisen, technische moge-
lijkheden en veiligheidsei-
sen, betrouwbaarheid, ste-
denbouwkundige eisen en 
duurzaamheidsaspecten. 
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Duurzaam bouwen vergt een multidisciplinaire ontwerp-
benadering waarbij uiteenlopende aspecten geïntegreerd 
worden:
• functionele duurzaamheid;
• minimaal en ecologisch materiaalverbruik;
• rationeel waterverbruik;
• onderhoudsvriendelijkheid;
• comfort, rationeel energiegebruik en het gebruik van 
duurzame energiebronnen.

De multidisciplinariteit van duurzaam bouwen vergt het 
verzoenen van uiteenlopende prestatiecriteria. Het is es-
sentieel dat de interactie tussen de deeldisciplines ten volle 
in rekening wordt gebracht. Het optimum voor een deel-
discipline ligt niet altijd bij scenario’s die voor het volledige 
gebouw een optimale duurzaamheid opleveren. Focussen 
op een deeldiscipline levert gehandicapte gebouwen op: 
niemand waardeert een energiezuinig gebouw met een 
slechte geluidisolatie, of een gebouw met een goed con-
tact binnen-buiten waar de binnentemperatuur tijdens de 
zomer niet te harden is. Het is daarom als ontwerpteam es-
sentieel om te blijven voor ogen houden dat energiezuinig 
bouwen weliswaar een belangrijke deeldiscipline is, maar 
toch slechts een deeldiscipline in het multidisciplinaire 
‘duurzaam bouwen’.

We zien duurzaam bouwen dus als een optimalisatiepro-
ces, waarbij een ‘constrained optimum’ gezocht worden. 
Dit heeft twee consequenties: 
• het is essentieel de (beperkende) randvoorwaarden dui-
delijk vast te leggen en grondig te bespreken. De belang-
rijkste randvoorwaarden zijn het beoogde comfort en het 
aantal gebouwgebruikers en hun aanwezigheidsduur.
• de te optimaliseren functie moet duidelijk gespecifieerd en 
gekwantificeerd worden: de criteria die in de weegschaal 
liggen om het optimalisatieproces te sturen, moeten in 
overleg met de bouwheer strak vastgelegd worden in het 
programma van eisen.

Binnen de ruimere context van ‘duurzaam bouwen’ gaan 
we in deze tekst in op twee aspecten die duurzaam bouwen 
concreet maken: het comfort en de energieprestatie. De 
Vlaamse implementatie van de Europese energieprestatie-
richtlijn heet niet toevallig EPB: EnergiePrestatie en Bin-
nenklimaat. We concentreren ons op kantoorgebouwen.

Comfort als primaire toetssteen

Het comfort van mensen, of de klimaatcondities die vereist 
zijn omwille van het gebruik van de ruimte (musea, opera-
tiekamers, …) primeren op energiezuinigheid: het streven 
naar een laag energieverbruik mag niet ten koste gaan 
van het gebruikerscomfort. Het gebruikerscomfort moet bij 
de start van het ontwerpproces daarom strikt vastgelegd 
worden in een programma van eisen, en het moet tijdens 
het ontwerpproces voortdurend als primaire toetssteen ge-
bruikt worden.
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We geven een beknopt overzicht van de comfortaspecten met een belangrijke impact op energie-
verbruik: binnenluchtkwaliteit, daglichttoetreding, zomercomfort en regelmogelijkheden.

Binnenluchtkwaliteit

Een goede binnenluchtkwaliteit wordt aanzien als een essentieel element van een comfortabel 
binnenklimaat. Voor utiliteitsgebouwen legt EN 13779 4 binnenluchtkwaliteitsklassen vast, waarvan 
IDA 1 (de hoogste kwaliteit) tot IDA 3 (basiskwaliteit) in Vlaanderen toegelaten worden. Hogere 
binnenluchtkwaliteiten vergen hogere verse luchtdebieten: een overstap van IDA 3 naar IDA 1 komt 
ongeveer overeen met een verdubbeling van het verse luchtdebiet. De impact van de keuze van de 
binnenluchtkwaliteitsklasse op het energieverbruik is dan ook relatief groot. Een verstrenging van 
de binnenluchtkwaliteitseisen betekent daarom een verhoogde aandacht voor de prestaties van 
energierecuperatiesystemen op het ventilatieluchtdebiet.

In gebouwen waar de mens de belangrijkste bron van verontreiniging is, wordt in veel gevallen de 
CO2-concentratie gehanteerd als een aanduiding voor de binnenluchtkwaliteit:
• IDA 1: < 400 ppm CO2 boven het buitenniveau
• IDA 2: 400-600 ppm CO2 boven het buitenniveau
• IDA 3: 600-1000 ppm CO2 boven het buitenniveau
• IDA 4: > 1000 ppm CO2 boven het buitenniveau
Het buitenniveau bedraagt ongeveer 400 ppm.

Daglichttoetreding

Daglichttoetreding zorgt voor een aangenaam contact met buiten, een levendige en variabele om-
geving, en een daling van het energieverbruik voor kunstverlichting. Bij beeldschermwerk moe-
ten verblinding en hinderlijke reflecties echter absoluut worden voorkomen. Energetisch optimale 
benutting van daglichttoetreding veronderstelt maximale kunstlichtdimming in de gevelzones: op 
bewolkte dagen met een opgetrokken zonne- en lichtwering, op zonnige dagen ook met gesloten 
zonnewering. In het kantoren is het daarom zinvol een minimale gemiddelde daglichtfactor in het 
programma van eisen op te nemen. Een gemiddelde waarde van de daglichtfactor rond 2 % is 
hierbij een zinvol uitgangspunt.

Zomercomfort

Voor de beoordeling van het thermisch zomercomfort gaan we uit van de Nederlandse ATG-metho-
de (Adaptieve TemperatuurGrenswaarden), zoals vastgelegd in ISSO publicatie 74. Deze methode 
vult de methode van Fanger aan met adaptieve componenten. Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen gebouwen met een hoge mate van gebruikersinvloed, en gebouwen met een beperkte mate 
van gebruikersinvloed. Het onderscheid tussen beide is gebaseerd op drie gedragsmatige adapta-
tiemogelijkheden: temperatuurregeling, te openen ramen en kledingaanpassing. De prestatieklas-
sen voor thermische behaaglijkheid zijn in tabel 1 aangegeven.

Gebouwprestatie Klasse A
zeer goed

Klasse B
goed

Klasse C
redelijk

Klasse D
minder goed

% ontevreden < 6% < 10% < 15% < 15%

PMV-indicatie

PMV = 0.5 over-
schreden tijdens 
max. 2% van de 
gebruikstijd

PMV = 0.5 over-
schreden tijdens 
max. 5% van de 
gebruikstijd

PMV = 0.5 over-
schreden tijdens 
max. 10% van 
de gebruikstijd

Indicatie gewogen 
temperatuurover-
schrijdingsuren

< 100 100 - 150 150 - 200 > 200

Tabel 1. Kwaliteitsniveaus thermisch zomercomfort.
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Gebruikersgedrag: interne warmtewinsten door personen en apparatuur

Interne warmtewinsten vormen in kantoorgebouwen een uiterst belangrijke parameter met een be-
langrijke invloed op de koellasten en op de haalbaarheid van de toepassing van passieve klimaat-
technieken.
Het is daarom essentieel bij het begin van het ontwerp duidelijke afspraken te maken rond de 
ontwerpbezetting van lokalen, en rond opgestelde (kantoor)apparatuur. In de tabellen 2 en 3 wordt 
een aanzet tot een typologische benadering gegeven. Om de functionele duurzaamheid van het 
gebouw niet in gevaar te brengen, moeten de interne warmtewinsten niet vastgelegd worden voor 
de eerste gebruiker, maar wel voor een met voldoende zekerheid overzienbare gebruiksperiode 
van het gebouw.

Type rekenwaarde 
(m2/persoon)

rekenwaarde 
(m2/persoon)

rekenwaarde
(m2/persoon)

Densiteit zeer hoog hoog laag

Landschapskantoor 8 10 15

Individueel kantoor 12 15 20

Vergaderruimte 2.5 3 4
Tabel 2. Bezettingsgraad (netto vloeroppervlakte per persoon, m2/persoon).

Regelmogelijkheden

Onderzoek toonde aan dat lokale regelmogelijkheden een belangrijke rol spelen in het oordeel 
van gebouwgebruikers over het binnenklimaat. Het is daarom zinvol lokale regelmogelijkheden 
voorzien:
• openen van ramen in de buitengevel, met mogelijkheden tot het vastzetten in weinig
geopende positie om tochtklachten te vermijden;
• individuele bediening van de daglichttoetredingsregeling, bijvoorbeeld met lamellen met instelbare 
hellingshoek;
• beperkte grootte van de regelzones van warmte- en koudeafgiftesystemen;
• individuele werkplekverlichting.
Regelmogelijkheden bieden de gebruiker de mogelijkheid om alleen comfort te realiseren op plek-
ken waar dit vereist is, en op tijdstippen waarop mensen aanwezig zijn. Zonering, tijdsschakeling, 
bij voorkeur aangevuld met aanwezigheidssturing van klimaat- en verlichtingssystemen zijn ele-
menten die in het geval van intermitterend gebruik zonder comfortvermindering belangrijke ener-
giebesparingen kunnen opleveren.

Type lokaal rekenwaarde 
(W/m2)

lokalen met beperkte uitrustingsgraad (grote vergaderruimten, kantoren met 
lage bezetting) 10.0

lokalen met gemiddelde uitrustingsgraad (individuele en landschapskantoren 
met hoge bezetting, vergaderruimten) 20.0

lokalen met hoge uitrustingsgraad (pc-lokaal, call-center) 40.0

lokalen met specifieke uitrusting (serverlokalen, patchpanel-lokalen) lokaalafhankelijk

Tabel 3. Interne warmtewinsten voor apparatuur: typologie van ruimten
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Energieprestatie als secundaire toetssteen

Tot voor kort was de evaluatie van de energetische kwaliteit van een gebouw alleen gebaseerd op 
de thermische isolatiekwaliteit van de gebouwschil. Europees en internationaal groeide de con-
sensus rond een energieprestatiebenadering van gebouwen. Bij deze aanpak blijft de thermische 
isolatiekwaliteit van de gebouwschil belangrijk, maar wordt ook aandacht besteed aan de energeti-
sche consequenties van ventilatie, koeling, bezonning en verlichting. Het is een boekhoudkundige 
benadering van het energieverbruik, die veel invoer vereist, en waarbij de impact van individuele 
maatregelen relatief klein is. 

De aanpak is al sterk ingeburgerd in de energiewetgeving van onze buurlanden. Sinds 1 januari 
2006 zijn de Vlaamse EPB-eisen van kracht. Ook Brussel en Wallonië moeten de
Europese richtlijn in de lokale regelgeving opnemen.

Energieprestatie als niet-universele en partiële kostenfunctie

De energieprestatiebenadering brengt op een integrale manier de interactie tussen de verschil-
lende energiestromen in een gebouw in rekening. Dit maakt van deze methode het hulpmiddel bij 
uitstek om de impact van zeer diverse ontwerpmaatregelen op het energieverbruik van het gebouw 
te evalueren en tegenover elkaar af te wegen.
De energieprestatiebenadering is een vorm van definiëren van een (binnen de comfortbeperkingen) 
te optimaliseren ‘kostenfunctie’. De ‘kostenfunctie’ is echter niet universeel, en partieel:
• sommige gebruiksgebonden parameters (interne warmtewinsten, branduren kunstverlichting) zijn 
gestandaardiseerd, maar zijn niet voor alle gebouwen geschikt.
• ze brengt alleen energieverbruik in rekening, terwijl andere duurzaamheidsaspecten over het 
hoofd gezien worden.
Dit betekent dat op basis van een energieprestatiebenadering gemiddeld over het gebouwenpark 
wel een optimaal energieverbruik in gebouwen kan gerealiseerd worden, maar dat individuele ka-
rakteristieken van specifieke gebouwen niet altijd voldoende in rekening worden gebracht. Ontwer-
pers moeten daarom, los van de energieprestatiewetgeving, de individuele karakteristieken van 
een ontwerp in de ontwerpbeslissingen blijven betrekken. 

Ontwerpers van gebouwen met laag energieverbruik moeten ook de toepassingsgrenzen van de 
Vlaamse energieprestatiebenadering beseffen: de wetgeving legt een basiskwaliteit op die niet mag 
onderschreden worden. Het brengt een hele reeks maatregelen die in innovatieve energietechno-
logiën in gebouwen kunnen toegepast worden, niet of amper in rekening. Dit is voor de Vlaamse 
overheid een bewuste keuze: het is macro-economisch niet zinvol die vooruitstrevende technolo-
giën voor elk gebouw te verplichten. Om innovatieve technologiën echter een faire kans te geven, 
is het belangrijk dat het gelijkwaardigheidskader op korte termijn vorm krijgt. De keerzijde van de 
keuze van de Vlaamse overheid voor basiskwaliteit is uiteraard dat gebouwen die aan de wetgeving 
voldoen, daarom helemaal niet optimaal energiezuinige gebouwen zijn. Het is daarom belangrijk 
dat betere kwaliteit wordt gestimuleerd, via fiscale maatregelen of subsidies, of via de koppeling 
met een energieprestatiecertificaat of energieprestatielabeling. Dit instrument objectiveert kwaliteit 
en kan zo commerciële waarde krijgen.
Door de snelle technologische evolutie, die door de invoering van de energieprestatieregelgeving 
overigens wordt gestimuleerd, is het belangrijk dat de energieprestatie-eisen gradueel voldoende 
verstrengen om als stimulans tot kwaliteitsverbetering niet te verwateren. In Vlaanderen is daarom 
een tweejaarlijkse beoordeling van de eisen in de wet voorzien. 

Hiërarchie van ontwerpmaatregelen

Er bestaat een hiërarchie in de toe te passen ontwerpmaatregelen. De hiërarchie ontstaat uit de 
verschillen in levensduur tussen maatregelen, en uit de afhankelijkheid van de effectiviteit van som-
mige maatregelen van de randvoorwaarden. 

De Trias Energetica legt drie hiërarchische niveaus vast:
• beperk het energieverbruik door beperking van de vraag;
• gebruik duurzame energiebronnen;
• gebruik eindige energiebronnen efficiënt.
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In eerste instantie pogen we steeds de behoefte te mi-
nimaliseren. Een goede daglichttoetreding en een aan-
wezigheids- en daglichtgestuurde kunstverlichting, een 
regelbare zonnewering, een goede isolatiekwaliteit van 
de gebouwschil, en een aangepaste ventilatiestrategie 
zijn hierbij de cruciale factoren. Gebouwschilmaatregelen 
hebben een zeer lange levensduur en vormen een nood-
zakelijke voorwaarde voor de toepassing van passieve 
klimaattechnieken.

In tweede instantie moet nagegaan worden op welke 
manier eventueel kan gebruik gemaakt worden van her-
nieuwbare energiebronnen. Op gebouwniveau vormen 
thermische en fotovoltaïsche zonne-energie, windenen-
ergie, biomassa en koude- en warmteopslag in de bo-
dem, de basismogelijkheden.

Pas als derde en laatste stap worden maatregelen in-
gezet om de eindige energiebronnen op een efficiënte 
manier in te zetten:
• energie-efficiënte verlichtingstoestellen;
• lage temperatuur verwarmingsystemen en hoge tempe-
ratuur koelsystemen;
• hybride ventilatie (combinatie mechanische – natuurlijke 
ventilatie);
• vrije koeling;
• warmterecuperatie uit ventilatiestromen en lokalen met 
permanente interne
warmtewinsten;
• frequentiesturing op motoren, pompen, ventilatoren en 
het beperken van snelheden in leidingen en kanalen om 
de drukverliezen te beperken en zo het hulpenergiever-
bruik te minimaliseren.
De implementatie van een energiezorgsysteem, geba-
seerd op energieverbruiksmetingen vormt hiervan het 
sluitstuk.

Besluit

De invoering van de energieprestatiebenadering is een 
uitgelezen kans om, binnen de beperkende comfor-
trandvoorwaarden, het energieverbruik in gebouwen 
te optimaliseren. De energieprestatiebenadering is een 
instrument dat in de handen ligt van de ontwerpers. La-
ten we de energieprestatie daarom niet zien als een ad-
ministratieve klus, maar als een kans om het kennis- en 
kwaliteitsniveau in de bouwsector op te tillen. Laten we 
als ontwerpers zelf de trekkers zijn voor de innovatieve 
productontwikkeling die door de energieprestatiebenade-
ring kan op gang gebracht worden. 

Prof. Filip Descamps
Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Vrije Universiteit Brussel, vakgroep architectuur
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2 BIA realiseert de confronta-
tie tussen student, stad en ar-
chitectuur. Dit academiejaar 
is een parcours uitgewerkt in 
de stad Kortrijk: Hoog Kort-
rijk (watertoren), Buda-ei-
land (inkompaviljoen) en de 
sociale woonwijk Pradopark 
(jeugdherberg).

Achterliggend idee: transformatie 
van bestaande mobiele 
infrastructuren. 
Op de skyline van ons Vlaams 
landschap zien we tal van 
watertorens. Sommige van hen 
hebben hun functie verloren en 
liggen er verlaten bij. Hergebruik van 
deze bestaande karkasinfrastructuur 
zet ons aan tot nadenken over een 
andere manier van plannen waarbij 
niet alles tot in detail is vastgelegd. 
Welke betekenis hebben deze 
architectonische ingrepen voor onze 
streng gereguleerde samenleving 
en voor de planning van architectuur 
en stedenbouw? Wat is de zin en 
onzin ervan vanuit een historisch 
perspectief? 
Is een mobiele, flexibele woon-
werkplek een zinvol alternatief?

Gebruik: Flow of  flexible spaces
Deze opdracht heeft tot doel 
kleinschalige, tijdelijke, flexibele en 
alternatieve ruimtes te onderzoeken 
en te ontwikkelen. Daarbij zal het 
ontwerp steeds vertrekken vanuit 
de geest en de eigenheid van de 
watertoren.
De toren wordt ontmanteld tot 
op het betonnen karkas. Deze 
infrastructuur wordt gebruikt om een 
flexibele ingreep vorm te geven; 
een flexibele plek waar de gebruiker 
- met zijn gezin/vrienden - verblijft 
en werkt. 
De student bepaalt zelf een 
organisatiemodel dat bij deze 
woonvorm past en ontwikkeld zijn 
eigen spelregels. Het betreft een 
experimenteel model waarbij de 
eisen anders zijn dan bij traditionele 
architectuur. 

Henk Delabie

Aagje Bruch

Els Kegels

Bart Wils

Bo De Brecht

Pieter Herthogs
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Achterliggend idee: de stad in flow-
motion
Het stedelijk weefsel van de stad 
Kortrijk is opgebouwd uit een 
netwerk van actoren die steeds op 
elkaar inspelen. Het gebouwde, 
de bewoners, de activiteiten 
stroomlijnen elkaar in steeds 
wisselende patronen. 
De stad zelf is geen statisch 
gegeven, maar een ‘event’.
Het maken van architectuur schiet 
hierbij tekort als het een letterlijke 
vertaling van programmatische 
organogrammen blijft.  Activiteiten 
worden geanalyseerd als wisselende 
intensiteiten. Het gebouw wordt een 
ruimtelijke matrix, een moment dat 
de dynamiek van het gebruik en de 
beleving stimuleert.
De nadruk verschuift van strikt 
ruimtelijke grenzen naar de idee 
van belevingen met een wisselende 
begrenzing in flux.  

Gebruik: een nieuw element op een 
historische plek als knooppunt van 
verschillende publieksstromen
Op het braakliggende terrein 
van het Buda-eiland, gelegen 
tussen de verschillende musea 
(Tacktoren, Stedelijk museum, de 
paardenstallen) wordt de juiste 
plek uitgezocht om een nieuw 
onthaal te situeren. Hierbij moet 
rekening gehouden worden met de 
publieksstromen vanuit de stad en 
de tentoonstellingsparcours. 
Het paviljoen herstelt de link met 
de kade van de Leie en realiseert 
tevens een nieuwe verbindingsroute 
doorheen het conglomeraat van het 
Buda-eiland. 
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de problematiek van ‘bouwen op 
een hoek’ en het ontwikkelen van 
tijdelijke kwalitatieve verblijfsruimtes 
Tussen de Zwevegemsestraat 
en de Sint-Denijsstraat ligt een 
uitgestrekt driehoekig terrein. 
Achter de straatwand vinden allerlei 
activiteiten een onderkomen: 
werkplaatsen, magazijnen, tuinen, 
een dansschool en garages. 
Daarachter – in het binnengebied - 
stond een leegstaande textielfabriek, 
waarvan op straat vrijwel alleen de 
schoorsteen zichtbaar was. Door 
het slopen van die fabriek ontstond 
ruimte in het binnengebied. Nieuwe 
woningen werden gebouwd aan de 
rand. Paden die vroeger doodliepen 
werden doorgetrokken, zodat het 
open terrein binnenin ontsloten 
wordt voor de hele buurt. Elke 
rand van het terrein vraagt om een 
aangepast typologisch antwoord. 
De hoek van de Sint-Denijsstraat 
en de Zwevegemsestraat is één 
van de poorten tot het centrum van 
Kortrijk. Deze plek wordt tegelijk het 
sluitstuk van het binnengebied en 
een merkpunt op stedelijke schaal. 
Op deze plek situeert zich het terrein 
van de jeugdherberg.

Gebruik: verblijf in flux
Een jeugdherberg is niet langer een 
synoniem voor enorme slaapzalen. 
Op de website van de nieuwe 
Leuvense jeugdherberg staat dat 
het een “gemoedelijke, moderne 
en budgetvriendelijke verblijfplaats” 
is waar zowel jeugdgroepen als 
volwassenenverenigingen, jong 
en oud, Belgisch en internationaal 
welkom zijn. 
In deze opdracht worden de 
studenten uitgenodigd om flexibele 
en alternatieve verblijfsruimtes te 
onderzoeken en te ontwikkelen die 
een interactie met de stad en met 
een groot publiek mogelijk maken. 

Nick Panneels

Bart Wils

Pieter Herthogs

Liesbeth Dekeyser

Sarah Melsens

Brecht De Bo

Aagje Bruch

Els Kegels

Natasja Van den Brande



24

je
ug

dh
er

be
rg

 a
an

 d
e 

to
eg

an
g 

va
n 

he
t P

ra
do

pa
rk

De leden van de jury: Evi Corne, Jo Raman, Ine 
Wouters, José Depuydt en Michael de Bouw. 

Ann Verdonck nam de foto.

Florence Pierard

Pieter Detemmerman

Kathia Ernult

Emilie Ruys

Sven Beeckmans

Pieterjan Franck

Els Kegels

Quinten Foccaert



25

m
at

er
ia

ls
 in

 a
rc

hi
te

ct
ur

e
Li

sa
 W

as
tie

ls

In an architectural context 
materials serve more than 
one purpose most of the 
time. Choosing materials 
is thus not only about 
meeting technical requi-
rements; the material’s 
appearance and sensory 
behavior play an equally 
important role while de-
signing. While selecting a 
material, the architect will 
consider certain perfor-
mance related characteris-
tics – such as the material’s 
durability or compression 
strength – but will also 
think about the ultimate 
user experience or senso-
rial stimulation the material 
has to evoke – such as the 
material’s visual texture or 
tactile softness. The new 
avalanche of materials 
made available to archi-
tects and designers every 
day demands rethinking of 
the traditional classifica-
tion or characterization of 
materials.
This PhD-study funded by 
the FWO-Vlaanderen focu-
ses on materials in archi-
tecture, and more specifi-
cally on the aspects that 
contribute to the architec-
tural experience through 
sensory perception. Our 
goal is to characterize the 
sensory aspects of materi-
als in order to provide ar-
chitects with a framework 
that allows comparison of 
new or unknown materials 
to materials that are fami-
liar to them. 

Research Disciplines

Matter

Certain disciplines in the natural sciences, like physics and 
chemistry, focus almost exclusively on matter (figure 1a). 
Natural science is the study of the physical, nonhuman 
aspects of our world. Chemistry investigates the composi-
tion, structure, and properties of matter – especially on the 
scale of atoms and molecules. Physics studies the natural 
or material world and the phenomena occurring within it 
– more specifically the interactions between energy and 
matter. The physicist or chemist will thus consider a specific 
material environment to be studied but this will not neces-
sarily be a real-time environment. It often concerns a model 
environment or artificial condition.

People

Excluding the focus on materials for a moment, at the other 
end of the research spectrum we find most of the social 
sciences and humanities (figure 1e). They focus on the hu-
man aspects of the world and the main disciplines include 
anthropology, education, cultural studies, and psychology. 
The different personalities and reactions of individuals but 
also the aggregated behavior of people form the main field 
of interest. So even though a certain kind of ‘environment’ 
is considered, it does not concern the actual physical or 
material context. It is the culture of individuals or groups 
that is studied in the broadest sense and meaning of the 
word.

A Real-Time Physical Environment

We could say that anything that directly concerns the dis-
cipline of architecture can be situated in between the fields 
described above. A real-time physical environment – or a 
material world – is a place where materials are part of an 
existent physical environment. In a material world people 
become users or observers that occupy and experience 
that specific physical space. Research situated towards 
the top side of figure 1 will be more physically or technically 
oriented (performance). Disciplines represented towards 
the bottom figure 1 will be more socially or emotionally 
oriented (emotion). But only the sum of them defines what 
architecture is about.
On the performance side of architecture (figure 1b) – The 
natural sciences form the basis for the ‘applied sciences’ 
where the knowledge is applied to provide solutions for 
practical problems. These applied sciences are closely re-
lated or identical to engineering and the most part of mate-
rial science. They focus on the performance and function of 
materials and their application in an actual environment or 
context. Material scientists focus on the ‘why’ of materials: 
they try to figure out why materials behave the way they do. 
Engineering is concerned with designing a practical solu-
tion for a given problem and thus evaluates ‘how’ materials 
behave in a specific context in order to come up with a valid 
solution.

“Good architecture is not 
just about primary functions. 
You must also take into ac-
count secondary and tertiary 
functions, and even beyond 
that. A space is never about 
one thing. It is a place for 
many senses: sight, sound, 
touch, and the unaccoun-
table things that happen in 
between.” – Tadao Ando
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A lot of material information from the fields of enginee-
ring and material science is available to architects in the 
form of ‘material properties’. With a minimal knowledge 
of structures and material behavior, the architect is thus 
able to successfully select materials based on perfor-
mance. Similar to how chemistry and physics are used 
to understand and make better materials and systems for 
engineering, knowledge from engineering and material 
science is used to understand and make better structures 
and materials selection in architecture.
On the emotion side of architecture (figure 1d) – The 
behavioral sciences and environmental studies show 
interest in how people behave within a specific physical 
environment or setting. Similarly to the applied sciences 
in the previous paragraph – but now replacing ‘materials’ 
by ‘people’ – research in the behavioral sciences is being 
done on the ‘why’ and ‘how’ of people. Behavioral scien-
tists study people within a certain physical context and 
try to find logical explanation for their behavior, or start to 
extract patterns of behavior.
The various information and results made available from 
these kinds of studies allow the architects to rely on cer-
tain design principles or rules of thumbs in order to create 
a ‘user-friendly’ or ‘user-optimal’ environment. We think 
for instance of studies on the walking lines of people in 
urban spaces – people prefer to walk the shortest way 
to get somewhere – but also of studies on more direct 
emotional influences an environment might have – such 
as how the height of the ceiling impacts our spatial fee-
ling. Another part of the research in behavioral sciences 
is (indirectly) available to the architect through building 
codes. For example: the comfortable and desirable ligh-
ting levels for a working environment versus an informal 
setting are widely documented and embedded within co-
des and guidelines.

Knowledge Gap

Even though thousands of materials shape the environ-
ment we live in, very little research is done in the area 
where materials and people come together and start to 
interact (figure 1c). After all people are not only affected 
by the larger environment as a whole but are also influ-
enced and stimulated by the specific materials that are 
applied. Different materials tend to evoke very different 
sensations – think of how the same space will feel very 
different when it has concrete walls compared to when it 
is built out of wood. We suggest to speak of “perception 
sciences” to describe this field of study where the mecha-
nisms of sensory perception are studied.
Perception sciences separate themselves from the beha-
vioral sciences as they focus on how certain elements of 
the physical environment, and more specifically the mate-
rials, stimulate our senses. How do we experience wood? 
What does our vision grasps compared to our touch? 
How do the physical aspects of the wood stimulate our 
senses? Why does it feel warmer than metal? We could 
say that it is no longer the behavior of people within an 

ar
ch

ite
ct

ur
e

(a) NATURAL SCIENCES
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environment

(c) PERCEPTION SCIENCES
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environment that is of interest to study. Rather the close and immediate interaction between the 
materials and the user becomes the interest. How do the (sensory) attributes of the materials affect 
the experience the user has?
On the other hand the perception sciences are different from the material and engineering sciences 
exactly because they actively involve the interpretation of the user. Even though the answer to 
certain questions – like why wood feels warmer than metal – might be situated within the field of 
material science or even physics, the question is instigated by the consideration of a user in the 
equation. Whereas the engineering sciences also consider the user while designing certain sy-
stems or structures, the user is no active participator in the process that is studied. The field of the 
perception sciences tries to find out ‘how’ people perceive the materials that shape the environment 
and ‘why’ they perceive them that way.
The current material selection tools in engineering do not include information on the perception and 
sensorial experience of materials. At the moment, when trying to create functional as well emotion-
ally stimulating environments, architects rely on provided technical material information on the one 
hand and on their personal experience on the other hand. From common experience one knows 
that wood feels warm and metal rather cold. However, one can not apply such knowledge to new, 
unfamiliar materials. The lack in points of reference for immediate comparison for these materials 
results in a knowledge gap.

Experience

Our main argument is that there is a lack in objective, comparable information on the sensory at-
tributes of materials and thus no comprehensive material information is available to the architect. 
Ironically, the definition of the word ‘experience’ embraces the problem we want to point out. Expe-
riencing a material is about undergoing an emotional sensation through the senses or mind. On the 
other hand, experience also has to do with the knowledge gained during that active experience. The 
definition of experience reveals the interesting interaction between “undergoing” and “knowing”.
Relating this back to the knowledge gap about (objective) sensory material information, we could 
say that the architect can only “know” about sensory aspects of material from “undergoing” the 
material. The architect built up a basis of knowledge by experiencing materials – he knows ‘from 
experience’. Starting from the fact that architects have a basic understanding of materials and mate-
rial aspects, mapping the experience of materials might become a tool to achieve the accumulation 
of knowledge without active participation. In this PhD-study we propose to create a framework for 
comparison that allows the architect to compare aspects of new and unknown materials to aspects 
of familiar ones.
We can draw an analogy to the way technical parameters of materials are used by engineers to 
illustrate the relevance of mapping these perceptual aspects of materials. If we provide the engineer 
with information on the compression strength, tensile strength, and modulus of elasticity for an 
unknown material, he will be able to get a good idea of what the material is capable of (at least for 
certain aspects and applications). As he has points of reference for all these aspects, he will be able 
to compare the new material to materials that are familiar to him. He will be able to say something 
as: “New material X can take slightly more compression than concrete, the tensile strength is about 
the same as material Y’s, but… so…”. The point being that immediate points of reference are 
available to the engineer.
Each architect already has a framework of sensory information that new information can and should 
relate to.  As mentioned before, everybody knows that metal feels rather cold and wood is perceived 
as being warmer. There is, however, no common or uniform way to describe this coldness or warmth 
of a material in a scientific manner. The lack of such parameters describing the sensory aspects of 
materials prevents architects from comparing new materials to familiar ones. In order to facilitate 
well-considered (and justifiable) material choices based on performance as well as emotion, there is 
a need to describe material properties that relate to experience and perception unambiguously.

Being sponsored by a travel grant from the Research Foundation – Flanders (FWO) I got the opportunity to work on this research 
at the Massachusetts Institute of Technology in Cambridge (USA) where I am collaborating with Professor John Fernandez. Staying 
in Cambridge for a couple more months I hope to be interviewing some practicing architects in order to learn more about the kind of 
sensory material aspects that are really relevant to architects in practice, but also to allow comparison between architects working in 
the USA versus in Europe. At the end of summer (2006) I will return to the Department of Architecture at the VUB in Belgium where 
I will continue the research on this challenging inter-disciplinary topic.
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Het project kadert binnen 
een breder onderzoek naar 
de specifieke kenmerken 
van het modernisme in 
Antwerpen en naar de 
randvoorwaarden en de 
invloeden waarin de regi-
onale moderne vormentaal 
in haar diverse verschij-
ningsvormen geworteld 
is. De periode die het on-
derzoek behandelt, wordt 
getekend door beide we-
reldoorlogen. De stempel 
die deze drukken op het 
sociale kader en het poli-
tieke klimaat, beïnvloedt 
sterk het denken over ar-
chitectuur tijdens bijna de 
gehele 20ste eeuw. Beide 
scharniermomenten ge-
nereren in de architectuur 
een contemplatieve, maar 
ook vernieuwende im-
puls. De studie spitst zich 
toe op het werk van twee 
generaties architecten: 
Eduard Van Steenbergen 
(1889-1952) en zijn zoon 
Edward (Van Steenbergen, 
1925-2003).  Beiden rea-
liseerden een kwalitatief 
hoogstaand oeuvre dat 
representatief is voor het 
tijdsscharnier waarin het 
ontstond.  Een diepgaand 
onderzoek naar hun werk 
kan een beter inzicht ver-
schaffen in de wisselende 
architectuurcultuur en de 
-praktijk  gedurende een 
eeuw bouwen in Antwer-
pen en in België.  
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Beide architecten doorliepen tijdens hun carrière een 
formele evolutie. In welke mate en hoe dit ingegeven is 
door de eigen tijdsgeest, door blootstelling aan ideeën 
en als gevolg van contacten met gelijkgestemden, dient 
nader onderzocht.  De betrachting bestaat erin inzicht te 
verkrijgen in hun handelen en denken, rekening houdend 
met sociaal-economische randvoorwaarden en met het 
culturele en het politieke leven, die hun visie hebben be-
invloed. Een aantal belangrijke vragen dienen gesteld te 
worden: “Wat zijn de beweegredenen van progressieve 
architecten, kunstenaars en politici?”, “Welke contacten 
tussen de verschillende disciplines liggen aan de basis 
van de architectuur?”, “Op welke wijze spelen die ar-
chitecten in op de tendensen binnen het internationale 
modernisme?”. Een amalgaam van parameters moet in 
rekening worden gebracht teneinde de totstandkoming 
van de moderne architectuur en het ontstaan van be-
paalde ideeën en filosofieën gedurende de 20ste eeuw in 
Antwerpen in kaart te brengen.  Bovendien dringt in deze 
context een diepgaand onderzoek naar de opdrachtge-
vers voor deze nieuwe architectuur zich op. 

In België wordt in het interbellum een belangrijk mo-
dernistisch bouwkundig erfgoed verwezenlijkt. De stad 
Antwerpen speelt hierin een belangrijke rol, omdat deze 
periode gekenmerkt wordt door een uitzonderlijke cultu-
rele en economische dynamiek. De regionale moderne 
architectuur wil hieraan uitdrukking geven. Hoewel deze 
architectuur slechts occasioneel een pioniersrol speelt in 
het internationale spectrum hebben de regionale varian-
ten van  het modernisme een schat aan kwalitatief hoog-
staande gebouwen opgeleverd. Dit modern architectuur-
patrimonium bevat tal van belangrijke kwaliteiten: nieuwe 
architectuurconcepten, vernieuwingen binnen de am-
bachtelijke bouwtraditie, innovatie in ruimteopbouw,…  

In het begin van de 20ste eeuw veranderen wetgevende 
maatregelen de situatie van het bouwen in België op in-
grijpende wijze. Op sociaal-maatschappelijk vlak vinden 
er grote veranderingen plaats. De oorlog en de vernielin-
gen scheppen nieuwe mogelijkheden. In het buitenland 
werd door de regering in ballingschap, maar ook op initia-
tief van vele vluchtelingen in Frankrijk, Groot-Brittannië en 
Nederland, actief aan de voorbereiding van de Belgische 
wederopbouw gewerkt. Een netwerk van internationale 
uitwisselingen kwam tot stand. In deze context treden 
o.a. de voorstanders van een tuinwijkidee als oplos-
sing voor de woningnood op de voorgrond. In het kader 
van de wederopbouw staat de modernistische ideologie 
- sterk beïnvloedt door ideeën en stromingen afkomstig 
uit het buitenland - lijnrecht tegenover de reconstructie-
ideologie als behoudsgezinde interpretatie. 

Het is vooral in de gedaante van wedstrijden, tijdschrif-
ten, tentoonstellingen en internationale congressen dat 
tijdens het interbellum een doordringend debat wordt ge-
voerd over een aantal wezenlijke vraagstukken. Eduard 

Dit onderzoeksproject kadert in een 
samenwerkingsakkoord tussen de 
Vakgroep Architectonische Ingeni-
eurswetenschappen, Vrije Universiteit 
Brussel en het Hoger Instituut voor Ar-
chitectuurwetenschappen Henry Van 
de Velde Hogeschool, Hogeschool 
Antwerpen, onder leiding van Prof. 
Yves Schoonjans, Prof. Piet Lom-
baerde en mevr. Els Spitaels.  
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Van Steenbergen toont zich hierbij uitermate actief. Hij neemt, 
als belangrijk pleitbezorger van de tuinwijkgedachte, o.a. deel 
aan de wedstrijden die worden uitgeschreven voor een tuinwijk in 
Willebroek en voor de wederopbouw van de Antwerpse Schoen-
markt. Als één van de toonaangevende vertegenwoordigers van 
het regionale modernisme in Antwerpen zetelde Van Steenber-
gen o.m. in de redactieraad van het tijdschrift De Bouwgids en 
Bouwkunde. Tijdschriften en magazines, door beroepsverenigin-
gen en openbare besturen gepubliceerd of gefinancierd door de 
bouwnijverheid, vormden het platform bij uitstek voor debatten 
met als doel de sociale zingeving en de praktische draagwijdte  
van architectuur te definiëren.

In Antwerpen werd in die periode de avant-garde bepaald door de 
abstracte schilder Jozef Peeters en de dichter Paul Van Ostaijen. 
Er ontstaat een bruisend cultuurleven met een sterke Vlaamse 
artistieke vernieuwing tot gevolg. Onder impuls van Jozef Pee-
ters werd in 1918 de kring Moderne Kunst opgericht, daarnaast 
organiseerde men ook drie Congressen voor Moderne Kunst. Er 
werd een geometrisch-abstracte kunst geïntroduceerd die voor 
tal van architecten een rijke inspiratiebron zou blijken. Louis Van 
der Swaelmen, Huib Hoste en Eduard Van Steenbergen waren 
bij deze groepering aangesloten. Peeters werkte ook mee aan 
de plaatselijke avant-gardetijdschriften Het Overzicht (1921-
1925) en De Driehoek (1925). Naast deze meer radicale tenden-
sen verdient ook de Vlaams-christelijk geïnspireerde activiteit De 
Pelgrom onze aandacht.

De Vlaamse ontvoogdingsstrijd en de arbeidersbeweging blijken 
ook stimulerende factoren voor vernieuwing en fungeren als 
verbindende elementen tussen diverse persoonlijkheden. Veel 
architecten ageerden voor de politieke standpunten van de Bel-
gische Werklieden Partij (BWP). In 1921 realiseerde Van Steen-
bergen in deze context zijn eerste belangrijke opdracht: een 
privé-woning voor Vic Grauls (1921), één van de stichters van 
de Vlaamse socialistische ziekenfondsbeweging. Door deze per-
soonlijke relatie verwierf hij ook de opdracht voor de Unitaswijk 
in Deurne, een tuinwijk gerealiseerd in de periode 1923-1928. 
Van Steenbergen realiseert verder naast enkele opmerkelijke 
publieke gebouwen een aanzienlijk aantal interessante stedelij-
ke en landelijke woningen. Dit werk vormt een belangrijk aandeel 
in het moderne patrimonium van zijn tijd.

Hoewel WO II minder vernielingen had gebracht dan WO I, was 
- met o.a. de bevrijding van Antwerpen - de te betalen tol zwaar. 
Opnieuw stonden twee partijen tegenover elkaar: het rationeel 
traditionalisme gestuurd vanuit de regionalistische visie versus 
het functioneel modernisme. De eigentijdse architectuur wordt 
beheerst door verschillende probleemstellingen. Als resultante 
van de modernisering en mechanisering van de individuele wo-
ning heerst na WO II een streven naar het verhogen van een 
algemeen comfort. Met betrekking tot de formele aspecten van 
de architectuur tekenden er zich in hoofdzaak twee belangrijke 
architectuur-interpretaties af tegen deze achtergrond: de nieuwe 
monumentaliteit en het functionalisme. De monumentaliteit was 
een internationaal thema dat veel ideologen van de Moderne 
Beweging, zowel voor, tijdens als na de oorlogsjaren bijzonder 
aansprak. Het drukte een nieuwe bewustwording en oprechte 

Eduard Van Steenbergen. Koninklijk Atheneum, 
Deurne, 1936.

Eduard Van Steenbergen. Woning Van den 
Berghe, Borgerhout, 1928.



wil uit om de vormentaal te verrijken met een symbolische inhoud. Eduard Van Steenbergen wendt 
deze principes dan ook aan bij het ontwerp van het gemeentehuis van Deurne bij Antwerpen in 
1948. Het gebouw werd na diens vroegtijdige dood in 1952 uitgevoerd door de zoon. Het gebouw 
was een exponent van het streven naar een nieuwe monumentaliteit.

De economische bloei in de jaren 1950-1960 zorgde voor een enorme groei van de tertiaire sector. 
In deze context kon de architectuurpraktijk een bron aan nieuwe opdrachtgevers aanspreken: een 
bedrijfswereld met een zakelijke en specifieke opdrachtformulering. Edward Van Steenbergen ont-
werpt in de jaren 1960 en 1970 vanuit die invalshoek verschillende bedrijfsgebouwen, maar tevens 
kantoren en schoolcomplexen. Met betrekking tot de sociale huisvesting volgt in Anwerpen een 
periode van ‘inbreidingsprojecten’. Van Steenbergen bouwt in samenwerking met o.a. Frank Com-
mers tientallen woningen in het Antwerpse schipperskwartier. Tenslotte kunnen tevens restauratie-
projecten en een groot aantal interessante eengezinswoningen tot zijn oeuvre worden gerekend.

Onder invloed van de internationale ten-
densen krijgt zijn later werk een zachter 
karakter met een gevarieerder materiaal-
gebruik. In een tijdsgeest waar veeleer 
een praktische dan ideologische aanpak 
kenmerkend was voor de Belgische archi-
tectuur, ontstaat er toch een aandacht voor 
de context. Tussen functionalisme en mo-
numentaliteit moesten immers nieuwe pa-
den worden verkend. De Noord-Europese 
architectuur leek een voorbeeld bij uitstek 
van een nieuwe kijk op een modernisme 
dat niet met de traditie in tegenspraak 
was; ook Van Steenbergen was hier niet 
ongevoelig voor. 

Als slot kunnen we stellen dat het belichten van een aantal belangrijke projecten van beide ar-
chitecten een wetenschappelijk inzicht geeft op de verschillende facetten van de verschuivende 
architectuurpraktijk. De voorbeelden van het atheneum (1936) en het gemeentehuis in Deurne 
zullen in dit onderzoek een belangrijke plaats innemen omdat beide architecten aan deze projecten 
hebben geparticipeerd. De samenwerking en wisselwerking tussen twee generaties architecten, 
de stijlevolutie die we in beide carrières terugvinden en de wijze waarop vorm werd gegeven aan 
gewijzigde condities zijn hierbij uiterst interessante invalshoeken. Daarnaast verdient een grondige 
ontleding van de architectuurpraktijk na WO II een grotere aandacht. Wetenschappelijk werk over 
deze probleemstellingen in een wisselde economische en culturele context  kan het inzicht aan-
scherpen en nieuwe inzichten creëren.

Edward Van Steenbergen. Gemeentehuis, Deurne, 1964.

Edward Van Steenbergen. Woning Spaenhoven, Keerbergen, 1963. Edward Van Steenbergen. Woning Ongar, 
Deurne, 1975.

30



3 IA

31

José D
epuydt | N

iklaas D
eboutte

het m
ilitair hospitaal te O

ostende herbekeken



32

he
t m

ili
ta

ir 
ho

sp
ita

al
 te

 O
os

te
nd

e 
he

rb
ek

ek
en

Het derde Bachelor van de opleiding Architectonische 
Ingenieurswetenschappen werkte dit jaar rond het voor-
malig Militair Hospitaal in Oostende. (Zie illustraties). De 
zone is gelegen tussen de Noordzee en ontsluitingsinfra-
structuur. (N34) Gevraagd werd een traject te bestuderen 
vertrekkende van de zee tot de woonwijk, gelegen aan de 
overkant van de ontsluitingsinfrastructuur. Dit komt neer 
op een functioneel-ruimtelijke dwarsdoorsnede doorheen 
de duinstrook.
Het jaarthema: ‘FLOW’ werd hier op verschillende scha-
len toegepast: 

a/ ineenvloeien van de twee studieprofielen architecto-
nisch en bouwtechnisch ontwerpen;
b/ wisselwerking tussen Theorie en Praktijk;
c/ doorstroming van disciplinaire kennis naar ontwerp-
vaardigheid en omgekeerd;
d/ wisselwerking van verschillende actoren die een in-
vloed hebben op een architecturaal project (sociaal, 
maatschappelijk, economisch, verkeerskundig, land-
schappelijk, ecologisch, politiek…)

Het bestuderen van het traject omvatte in eerste instan-
tie het vastleggen van een concreet programma. De 
studenten werkten tijdens het eerste semester groepjes 
van twee; één student profileert zich als architectonisch 
ontwerper, de ander als bouwtechnisch ontwerper. Voor 
beide studenten staat hoe dan ook het ontwerpen cen-
traal; elk vanuit een eigen invalshoek.
Het (open)programma, dat de studenten zelf konden op-
stellen was het resultaat van het innemen van standpun-
ten aangaande: 

- visie op de betekenis van de bestaande gebouwen, 
alsook de landschappelijke kenmerken, en hieraan ge-
koppeld voorstellen voor afbraak en te integreren nieuw-
bouw;
- voorzien van infrastructuur ter ondersteuning van de 
verankering van de ‘site’ met de omgeving; enerzijds 
richting zee (recreatie/duinen/strand.) anderzijds richting 
binnenland (verkeersaders en woonwijk);
- wederzijdse inwerking van de te plannen gebouwen en 
infrastructuren met de omgevende functies;
- ontwikkelen van een ‘ruimtelijk’ traject, route…met expli-
ciet ruimtelijke kwaliteiten;
- keuzes die gemaakt worden tussen de soort functies en 
de graduele aanwezigheid ervan binnen de totaliteit van 
het project;
- keuzes die gemaakt worden tussen het soort ‘woningen’ 
m.i.v. de typologische verantwoording in functie van het 
beoogde doelpubliek;
- architectonische, technische en culturele expressie van 
de woningen en infrastructuren (onderling, in samenhang 
met de andere functies, in de hoogtedimensie, symbo-
lisch…) in functie van het begrip FLOW;
- tot slot het innemen van een kritisch standpunt t.a.v. 
de al voorgestelde plannen op zich(project Architecten-
bureau Beel-Achtergael).

Marijke Beyl & Marijn Vanhoutte

Militair Hospitaal, Oostende

Michael Lefeber

Emilie Bigaré
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Tijdens het tweede deel van het eerste semester werkte 
de student zich in in de problematiek van het ‘technisch 
realiseren’. Vraagstukken van krachtwerking, lastenda-
ling, sterkte, stijfheid, stabiliteit( knik)… en hun ‘archi-
tectonische’ oplossing werden bestudeerd. De student 
ontwierp een bouwkundige artefact dat positief bijdroeg 
tot het ontsluiten (sociaal en verkeerstechnisch) van de 
collectiviteit aan bewoners. Langs de kant van de kust 
m.b.t. recreatieve noden, langs de kant van de N34 m.b.t. 
concrete ontsluitingsvoorwaarden (hoe bereikt men de 
tramhalte, de overkant enz.) Dit kan gerealiseerd worden 
door bv Brug, tunnel, luifel, (uitkijk)toren…of een hybride 
constructie. 
Het architecturaal programma vertegenwoordigde een 
visie op :

- Duurzaamheidsaspecten (effciënt omgaan met 
materie,arbeid en energie);
- Aspecten van ‘sociaal wonen’ (met medewerking van 
de Vlaamse Huisvestingsmaatdschappij) http://www.
vhm.be;
- Aspecten van ‘Universal Design’ (wonen voor iedereen) 
http://www.bdfan.be;

Als nieuwe bestemming werd geopteerd voor radicaal 
sociale woningbow; de uitdaging bestond erin een inter-
ventie te doen in de site (buitenruimte) en de bestaande 
gebouwen (binneruimte) ten gunste van het creëren van 
een kwalitatieve woonruimte voor mensen die leven aan 
de onderkant van de maatschappij (daklozen, asielzoe-
kers, immigranten…)
Achterliggende bedoeling hierbij was de student te doen 
reflecteren over de betekenis van gebouwen, ruimte, pa-
trimonium, omgeving in functie van het vormgeven van 
een sociale uitdaging.  Het jaarthema “Flow” werd dan 
ook door velen geïnterpreteerd als “sociale” flow; het tot 
stand brengen van omgevingskwaliteiten waar een mix 
aan bevolkingsgroepen, culturen, functies, sociale lagen 
ineenvloeien als opmaat voor een ‘sociale’ duurzaam-
heid. 
Naar jaarlijkse gewoonte werd een leeromgeving gecre-
eerd, gebaseerd op de aandacht voor het “leerproces”, 
op de inzetbaarheid van concrete expertise (Archtecten-
bureau Beel-Achtergael bij monde van Arch. Guy Seters, 
De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij bij monde van 
Arch. Kurt Herregodts, Oostende werft vzw bij monde van 
Arch. Filip Vanhaverbeke) en integratie van kennisdomei-
nen in het ontwerpproces (Stabiliteit der bouwwerken, 
bouwtechnologie, architectuurgeschiedenis, architec-
tuurtheorie, toegepaste logica…)
Dit jaar werd er speciaal aandacht gevestigd op het ont-
werp van de buitenomgeving, als een intergraal schep-
pen van een kwalitatieve ruimte opgespannen tussen 
het massaplan voor de site en de herdefiniëring van de 
bestaande binnenruimtes en/of ontwerp van nieuwe in-
frastucturen (gebouwen, bruggen, tunnels…). Hierdoor 
ontstond in zekere mate een ‘ruimtelijke’ flow. (Zie hier-
voor enkele illustraties van massaplannen). In tegenstel-

Sander Vandendriessche

Rafaël Philips

Joerie Alderweireldt

Katrien Roussel

Lore Verheyleweghen
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ling tot vorige jaren werd ook veel onderzoek gedaan naar 
ruimtelijke kwaliteiten op basis van modellen. De aankoop 
van een foam-cutter voor het atelier heeft hiertoe zeker bij-
gedragen. 
Voor de expertise voor het ontwerp van de buitenomgeving 
konden we rekenen op de bereidwillige medewerking van 
Prof. Pol Ghekiere van de opleiding Tuin- en landschaps-
architectuur aan het departement HORTECO van onze as-
sociatiepartner Erasmushogeschool Brussel. 
Met betrekking tot evaluaties werd een onderscheid gemaakt 
te worden tussen een interne en externe evaluatie. Van de 
studenten werd verwacht dat ze permanent aan zelfevalu-
atie deden (frictie controle van daden t.a.v. doelstellingen/ 
bijsturing van inzetbare middelen en/of bijsturing van de 
doelstellingen zelf).
Hieruit volgt dat de quotering  gegeven wordt op de ‘acties’ 
van de student- deze worden bewezen d.m.v. logboek en 
portfolio.Marijke Beyl

Marijn VanhoutteKris Meyers

Lore Verheyleweghen

Marijke Beyl

Joerie Alderweireldt

Katrien Roussel
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Reflectie op het architecturaal leerproces 
gebeurde onder onder in het vak 
Architectuurtheorie II. Middels een 
groepsgesprek werden de aangereikte 
theoretische noties aan de hand van 
drie begrippenkoppels (architectuurtekst/
architectuurtekening; architectuurtheorie/
architectuurgeschiedenis en ontwerparbeid/
oeuvre van de ontwerper) ter sprake 
gebracht. (zie illustratie 1)
Elke student formuleert t.a.v. deze 
begrippenkoppels stellingen gebaseerd op 
de eigen ontwerpervaring gedurende het 
jaar. Deze worden als synthese via een mind-
map genoteerd op een bord, (zie illustratie 2) 
waarna een discussie plaatsvond –discours.
Op het eind van de sessie poneerden elk van 
de studenten een definitie van ‘Ontwerpen’:

- Ontwerpen is een proces van zoeken tussen 
bewustzijn en onderbewustzijn, tussen 
werkelijkheid en schijn.
- Ontwerpen is een architecturale uiting in 
de tijd, en een gebouw is een architecturale 
uiting in de ruimte.
- Ontwerpen is potenties creëren.
- Ontwerpen is het ondernemen van de poging 
om je idealen op één plaats te verzamelen en 
te laten voortbestaan.
- Ontwerpen is wat bouwkunde architectuur 
maakt
- Ontwerpen is leren over “leven”.
- Ontwerpen is het oplossen van een puzzel 
die in de architectuurtekening tevoorschijn 
komt.
- Ontwerpen is een queeste naar een 
antwoord op een ruimtelijke vraag.
- Ontwerpen is het zoeken naar een 
juiste verhouding tussen “connotatie” en 
“denotatie”.
- Ontwerpen is het drie-dimensionaal 
synthetiseren van oplossingen in alle 
mogelijke dimensies.
- Ontwerpen is een tijdloze oplossing geven 
voor een tijdelijk probleem.

De notities van deze dagsessie werden samen 
met het logboek van het ontwerpproces 
en de opgedane ervaringen tijdens het  
architectonisch ontwerpen neergeslagen 
in een examentaak Architectuurtheorie II; 
het schrijven van een ‘wetenschappelijke 
autobiografie’. Dit laatste geïnspireerd op het 
boek van Aldo Rossi.

José Depuydt
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De Janletvleugel van het 
Koninklijk Belgisch Insti-
tuut voor Natuurweten-
schappen staat in de stel-
lingen en daar maakten we 
binnen het vak ‘Speciale 
technieken voor renovatie 
en reconversie’ gebruik 
van. De Janletvleugel is 
een uiterst interessant 
gebouw. Niet alleen omdat 
het onderdak biedt aan 
het pronkstuk van het mu-
seum - de indrukwekkende 
collectie van Iguanodons 
opgegraven in 1877 - maar 
ook omdat de architec-
tuur en de structuur van 
dit 19de-eeuws bouwwerk 
vernieuwend zijn. 
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Architect Emile Janlet (1839-1919) werd rond 1890 
aangesproken voor de uitbreiding van het museum. 
Dit is niet verwonderlijk gezien zijn werk vanaf 1870 
erkenning genoot. Hij bewees zijn meesterschap en 
materiaalbeheersing onder andere in de gemeente-
school nr. 13 aan het Anneessensplein in 1880. 

Emile Janlet ontwierp voor de uitbreiding van het 
museum twee nieuwe vleugels rond het bestaande 
gebouw, op basis van een symmetrisch plan. Uitein-
delijk werd enkel de noordvleugel uitgevoerd. Deze 
vleugel vormde de nieuwe toegang vanuit het Leo-
poldspark. In de vleugel werden zowel kantoor- als 
museumfuncties ondergebracht: de collecties van 
binnenlandse gewervelde dieren- waaronder de Ig-
uanodons - en fossiele ongewervelde dieren kregen 
er een vaste stek. In 1897 vatte men de werken aan 
en in 1905 werd het bouwwerk voltooid. In de periode 
die volgde werd het museum meermaals uitgebreid, 
de ten toon te stellen objecten verhuisd, de instal-
laties vernieuwd en de circulatie gewijzigd. In 2004 
startte men een grondige renovatieronde om de in-
terne organisatie en de infrastructuur te verbeteren.

Met de studenten van het vierde jaar trokken we in 
oktober 2005, onder deskundige begeleiding van 
architect Helmut Jacobs, projectleider bij Groep 
Planning, naar de werf. We wandelden door uitge-
diepte kelders en opgebroken metselwerkgewelven, 
langs fossielen en lege vitrinekasten. Terug aan de 
VUB was het aan de studenten, om gewapend met 
de plannen, de structuur van het gebouw onder de 
knie te krijgen. Gedreven door hun eigen interes-
ses doken sommigen de archieven in, anderen 
analyseerden de ter beschikking gestelde materi-
aalproeven en opmetingen. Ingenieur David de Wolf 
van studiebureau Greisch zette ons op weg voor de 
structurele berekeningen. Met woord en beeld lichtte 
hij het speurwerk naar de structuur toe, de ontdek-
king van het vakwerk, de opmeting van onbereikbare 
profielen, het kiezen van de locatie voor destructieve 
materiaaltesten, de modellisatie van de geometrie. 
De aangehaalde problemen drongen pas goed door 
toen de studenten zelf aan de slag gingen: hoe kan 
je op de werf ijzer van staal onderscheiden, hoe 
destilleer je een rekenwaarde uit een aantal proe-
ven, hoe modelleer je een vakwerk en hoe maak je 
een keuze tussen scharnierende en inklemmende 
verbindingen, hoe ver kan je gaan in het aanpassen 
van je belasting wanneer de berekende spanningen 
te groot worden, … 

Al rekenend verwierven we inzicht in de structuur 
van het gebouw. De Janletvleugel bestaat eigenlijk 
uit twee gebouwen: één van 2 bouwlagen en een ho-
ger gebouw van 4 bouwlagen. De buitenschil van het 
gebouw is opgetrokken in blauwe hardsteen en witte 
natuursteen. De binnenstructuur is een sterk geor-

Zaal van de binnenlandse gewervelde dieren 
tijdens de renovatie in 2005.

Schematisering van de draagstructuur van de 
Janletvleugel.
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namenteerd metalen skelet. Het ge-
bruik van metaal wordt structureel en 
architecturaal uitgebuit: de raamope-
ningen zijn maximaal, de overspan-
ningen groot en de afmetingen van 
balken slank. De gelijkvloerse ver-
dieping, waarin de grote museumzaal 
(30m op 100m) voor de gewervelde 
inlandse dieren en Iguanodons is on-
dergebracht, loopt visueel door over 
de twee bouwvolumes. Een rij giet-
ijzeren kolommen geeft de structuur 
van het erboven liggende gebouw 
aan. De zichtbare staalstructuur van 
primaire en secundaire balken rit-
meert de ruimte. De balken lijken erg 
slank voor een overspanning van 15 
meter. Nader onderzoek toont dat we 
hier geen balk zien maar het onderste 
profiel van een 3,5 meter hoog vak-
werk. Tussen deze vakwerken zit een 
laag kantoren. De ruimte erboven, 
in gradins uitgewerkt, bood vroeger 
onderdak aan de collectie fossielen. 
Na de renovatie zal deze zaal - de 
gradinzaal genoemd - terug publiek 
toegankelijk worden.
De berekeningen wezen uit dat de 
structuur goed gedimensioneerd is. 
Enkel de gietijzeren kolommen zijn 
aan de zware kant, maar dit komt de 
brandweerstand dan weer ten goede. 
Voor de herberekening baseerden we 
ons op twee materiaalmonsters. De 
bekomen waarden van de trekproef 
wezen uit dat zacht staal gebruikt was 
voor de balken, spanten en vakwer-
ken. Statistische verwerking van de 
proefresultaten leidt tot een elastici-
teitsgrens sd van 250 N/mm2. Deze 
waarde is vergelijkbaar met die van 
modern staal van standaardkwaliteit 
(235 N/mm2). Gezien de oorspronke-
lijke bestemming van de gradinzaal 
- de opslag van fossielen - vormt de 
herbestemming naar publiek toegan-
kelijke tentoonstellingsruimte geen 
probleem. Enkel de circulatie diende 
aangepast. 

Via de studie van de Janletvleugel 
ontdekten we een stukje van de 
wondere wereld van het bouwen en 
verbouwen. 

Ine Wouters, Michael de Bouw
juni 2006

Architect Helmut Jacobs leidt de studenten rond op de werf van de Janlet-
vleugel.

Gradinzaal voor de opslag van fossielen tijdens renovatiewerken in 2005.

Grote zaal voor gewervelde inlandse dieren in de Janletvleugel.



Japan is een land dat in 
de tweede helft van de 
negentiende eeuw nog 
steeds in de feodaliteit 
leefde. Een isolatie-poli-
tiek van 250 jaar liet toe 
een geheel eigen Japanse 
cultuur, afgesloten van de 
buitenwereld, te ontwik-
kelen. Onder Amerikaanse 
druk opende Japan in 
1853 de poorten voor het 
Westen. Zich bewust van 
de enorme achterstand 
luidde de keizer in 1868 het 
tijdperk van de Verlichting 
in. Modernisering werd ge-
lijkgesteld aan verwester-
sing. Tal van specialisten 
uit het buitenland werden 
naar Japan gehaald om de 
feodale maatschappij over 
de gehele lijn tot een geïn-
dustrialiseerde natie om te 
vormen. 
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Ook civiele techniek en architectuur deden hun intrede in 
een land waar tot dan toe alle constructies door schrijn-
werkers in houtbouw werden bedacht en gerealiseerd. 
Door de verwestersing op grote schaal werden aanvan-
kelijk alle traditionele waarden overboord gegooid. Begin 
twintigste eeuw, in een verwestert Japan, zijn het wes-
terse architecten, zoals Frank Lloyd Wright, Bruno Taut, 
Richard Neutra die de Japanners attent maken op de 
kwaliteiten en verfijning van hun traditionele cultuur die 
in het kielzog van de modernisering verloren is gegaan. 
Deze architecten legitimeerden hun nieuwe moderne ar-
chitectuur via de intrinsieke kwaliteiten van de traditionele 
Japanse architectuur, die een soort modernisme avant-la-

Onder invloed van de verwestering krijgt men 
contextloze imitaties.

lettre in zich had. Toen 
in de jaren twintig een 
gemis aan een uitdruk-
king van een Japanse 
eigenheid in de archi-
tectuur ontstond, begon 
men aan een lange 
zoektocht om de tradi-
tie een plaats te geven 
binnen de gemoderni-
seerde staat met haar 
vernieuwde technolo-
gieën. Japanse archi-
tecten trokken massaal naar Europa om zich de nieuwe 
technologieën eigen te maken en een nieuwe vormentaal 
te onderzoeken. Peter Behrens, Walter Gropius, De Stijl, 
Le Corbusier e.a. vormden met hun oeuvre en geschrif-
ten een belangrijke voedingsbodem voor deze zoektocht 
naar een eigen stijl. Dit leidde uiteindelijk tot het Japanse 
modernisme, een periode die weinig gekend is in het 
Westen. Deze periode betekende een vitale schakel tus-
sen de traditionele Japanse architectuur voor 1868 en 
de hedendaagse Japanse sterarchitecten, die sinds de 
jaren zeventig onophoudelijk op het internationale archi-
tectuurgebeuren aanwezig zijn omwille van de constante 
vernieuwing op het vlak van esthetiek, techniek en mate-
rialen. Dit gaat zeker terug naar de verwoede pogingen 
van de eerste generaties modernistische architecten in 
Japan om voor een geïndustrialiseerd modern Japan een 
nieuwe architecturale identiteit tot stand te brengen.

Kunio Maekawa (1905-1986) werkt einde jaren twintig bij 
Le Corbusier, die op dat ogenblik een rebellerende voor-
vechter van de modernistische architectuur was. Terug in 
Japan werkt Maekawa van 1930 tot 1935 bij Antonin Ray-
mond. Deze was in 1919 in het kielzog van Frank Lloyd 
Wright naar Japan gekomen om mee te werken aan de 
bouw van het Imperial Hotel. Na onenigheid stichtte Ray-
mond een eigen bureau in Tokyo en belichaamde een 
nieuwe eigen euro-aziatische stijl in een modernistisch 
kader. Het is in die periode dat Maekawa zijn opgedane 
kennis bij Le Corbusier verwerkt en ontwikkelt. In navol-
ging van ‘son père’ wordt hij in Japan beschouwd als 
culturele kruisvaarder in een anti-modernistisch politiek 
klimaat. M.F. Ross aarzelt niet hem ‘de onbetwiste vader 
van de moderne Japanse architectuur’  te noemen.

Katsura Villa, archetypische Japanse 
architectuur tot midden 19de eeuw.

Bunriha, een zoektocht naar een nieuwe Ja-
panse architectuur, geïnspireerd op westerse 

architecten.

Maekawa, wedstrijdontwerp (1931), duidelijk 
beïnvloed door Le Corbusier.
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Toen hij de avond van de uitreiking van zijn di-
ploma in april 1928 voor twee jaar naar het atelier 
van Le Corbusier vertrekt, knoopt Maekawa een 
levenslange relatie met diens gedachtengoed 
aan. Een relatie van hommage en revolte tegen-
over de principes van het modernisme in functie 
van het zoeken naar een passende eigen Ja-
panse stijl binnen net dat universele modernisme. 
Doorheen zijn oeuvre zien we hoe Maekawa de 
“prototypes” van Le Corbusier aanwendt om de 
groeiende ambiguiteit van traditie en het moderne 
vorm te geven. Enerzijds komt dat tot uiting in zijn 
niet-gebouwde oeuvre (zoals tal van architectuur-
wedstrijden) en in zijn geschreven werk, die mis-
schien nog explicieter hun stelling poneren. Zijn 
vooroorlogse wedstrijden en kritische geschriften 
plaatsten Maekawa op de voorgrond van het Ja-
panse architectuurgebeuren. Anderzijds is er een 
duidelijke evolutie hoe Maekawa in zijn gebouwd 
oeuvre parallellen met het gedachtengoed van Le 
Corbusier te vertoont, ondanks het feit dat hij een 
geheel eigen stijl hanteert.

Reeds vroeg erkent Maekawa het belang van 
moderne materialen en van de kennis van nieuwe 
bouwtechnologieën om zijn werk te realiseren. Hij 
krijgt naam en faam omwille van zijn ‘technologi-
cal approach’, met baanbrekend werk op het vlak 
van nieuwe staal- en betontechnologieën na de 
Tweede Wereldoorlog. Architectuur dient te sprui-
ten uit een goed evenwicht tussen menselijke en 
technologische belangen. Een onvoorwaardelijk 
geloof in de vooruitgang gepaard gaande met 
de onophoudende zorg niet in haar valkuil te 
trappen, toont Maekawa als architect, ingenieur 
en humanist hoe de traditie als katalysator  kan 
gebruikt worden om tot een nieuwe moderne 
expressievorm te komen die een hedendaagse 
Japanse architectuurvorm vertolkte, als hoogte-
punt van evenwicht tussen traditie en moderniteit, 
universaliteit en particulariteit.

Uiteindelijk binnen het kader van wereldtentoon-
stellingen, waar de identiteitskwestie maar al te 
alomtegenwoordig is, ontwerpt Maekawa het Ja-
pans paviljoen voor de Expo ‘58 in Brussel. Dit 
project symboliseert Maekawa’s meest complexe 
onderzoek naar de betekenis van de Japanse 
traditie binnen de hedendaagse architectuur. Dit 
hoogtepunt in zijn zoektocht geeft inzichten in het 
mechanisme achter de verweving van moderniteit 
en traditie in het oeuvre van Maekawa. 

Kortom, dit onderzoeksproject behandelt de com-
plexe, evoluerende zoektocht naar de ambigue 
betekenis van traditie binnen een modernistisch 
kader in het oeuvre van de Japanse architect Ku-
nio Maekawa.

Villa Stein (Le Corbusier, rond 1927) 

Kimura Research Facilities (Maekawa, 1934) 

Schets studie eigen woning 
Maekawa (1970)

Paviljoen op het kruispunt tussen traditie en moderniteit
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is Architectuur is niet los te 
zien van haar maatschap-
pelijke context. Gebouwen 
zijn naast hun aanwezigheid 
eveneens de stille getuigen 
van het alledaagse.Zij kun-
nen de maatschappelijke 
situatie negeren, bespotten, 
bekritiseren, schematiseren 
en weerspiegelen. 
Een zeer moeilijk fenomeen 
binnen onze maatschappij is 
de gevangenis. De gevan-
genis is ontstaan vanuit het 
negentiende-eeuwse ideaal 
van de maakbare mens. 
Men ging op zoek naar een 
inrichting als systeem om de 
mens daadwerkelijk te ver-
beteren. Is dit een utopie? 
De gevangenis uitte zich als 
een toonbeeld van represail-
le, straf, autoriteit en had een 
prominente aanwezigheid 
als straf-teken. Doorheen de 
tijd is functie, beeld en locatie 
veranderd. De utopie is ver-
vallen. Het accent verschuift. 
Het onttrekken aan het oog 
van de beschaafde wereld, 
het benadrukken van een 
veilige samenleving door het 
‘opbergen’ van verdachte en 
gevaarlijke individuen, leidde 
tot de verplaatsing van de 
gevangenis buiten de stad.
Echter, hoe kan men de pro-
blematiek van gevangenis-
sen aanpakken? De studen-
ten van het 4de jaar zochten 
het uit. 

Leen Lauriks

Moustafa Toufali

Masterplan: 
Joana Alexandra Goncalves, 

Leen Lauriks, Moustafa Toufali

De jury bestond uit (vlnr.) Michael de Bouw, 
Sabine Ramault (architect), Hera Van Sande en 
Luc Stas (directeur van de Gentse gevangenis). 
Thomas Van der Velde nam de foto. 
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Sarai Bervoets

Stijn Elsen

Emilie Weins

Masterplan : Stijn Elsen, Sarai Bervoets, 
Emilie Weins, Francis Vanden Bavière
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Masterplan : Koen Verswijver, Jago Meert, Jelle Geeraerts

Koen Verswijver

Jago Meert

Jelle Geeraerts

Masterplan : Maria Carvalho, Suzy Kempkes, 
Maaike van der Tempel

Suzy Kempkes

Maaike van der Tempel
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“Ma” means an interval 
in time and space, but 
it is much more than 
just a blank space.
Ontwerp een verbannen plek voor een 
Japans architect...
De jury gebeurde in aanwezigheid van 
Thomas Daniell, architect uit Kyoto.

Stijn Elsen voor Arata Isozaki

Francis Vanden Bavière voor Fumihiko Maki

Lore Vantomme voor Hiromi Fujii

Joana Alexandra Goncalves voor Jun Aoki

Maria Carvalho voor Tadao Ando

Moustafa Toufali voor Sejima en NIshizawa

Sarai Bervoets voor Toyo Ito
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an Het bestuderen en ontwer-
pen van spanconstructies 
is een topic waarbij vorm 
en krachtwerking samen-
gaan. Zo zal een koord of 
een ketting, opgehangen 
tussen twee punten, on-
der zijn eigengewicht de 
vorm aannemen van een 
kettinglijn. Wanneer men 
ergens op het touw een 
puntlast (groter dan het 
eigengewicht) plaatst dan 
neemt het touw de vorm 
aan van een gebroken 
lijn (bestaande uit twee 
rechte lijnsegmenten). Het 
touw is immers soepel 
en de vorm past zich aan 
in functie van de externe 
belasting. In een touw of 
een kabel treden er enkel 
normaalkrachten op. In elk 
punt van de constructie is 
er evenwicht tussen de in-
terne normaalkrachten en 
de externe belasting.
Spanconstructies kunnen 
vervaardigd worden uit ka-
belnetten of zeilen. Door-
dat er enkel normaalspan-
ningen optreden zijn het 
lichtgewicht constructies 
– voor zover ook de ver-
ankeringen op de gepaste 
wijze werden geoptimali-
seerd.

De meeste illustraties in 
deze tekst zijn overgeno-
men uit de studentenver-
slagen voor de opleidings-
onderdelen Vorm-actieve 
Constructies 1 en Stabi-
liteit der bouwwerken 2: 
ruimtelijke structuren. 
Hiermee wordt onmiddel-
lijk de interactie tussen het 
opleidingsonderdeel Ont-
werpmethodiek 3 en 4 en 
Vorm-actieve Constructies 
aangetoond.

Vormbepaling

Het ontwerpen met soepele elementen start met kleine 
projecten. Het onderwerp stimuleert het creatieve. Elk 
jaar ontdekken de studenten nog andere configuraties, 
combinaties en toepassingen. 
Spanconstructies hebben typisch een dubbel gekromde 
vorm: synclastisch (bvb. bij pneumatische constructies) 
of anticlastisch (constructies opgespannen in het opper-
vlak). 

Het experimenteren met fysische modellen is een aan-
gewezen werkmethode om de interactie tussen spannin-
gen en krommingen te leren inschatten en het gepaste 
type ondersteuning te bepalen. Om een idee te krijgen 
van de spanningen worden de fysische modellen uit een 
rekbare stof gemaakt en op een sokkel geplaatst. Rand-
versterkingen, palen, spankabels en bogen worden mee 
gemodelleerd. 

Tom Baelus Koen Verswijver Leen Lauriks

In de anticlastische
vorm hebben de
hoofdkrommingen in
een bepaald punt een
verschillend teken. De
holle curve is de
draagrichting, de bolle
curve de spanrichting.

Zeilen: gecoate weefsels

Bij de uitvoering spelen de eigenschappen van de ge-
coate weefsels een belangrijke rol. Er zijn een aantal wel-
gekende en veel gebruikte materialen (polyesterweefsel 
met PVC-coating en glasweefsel met PTFE-coating) en 
daarnaast zijn er ook ‘nieuwe producten’. 
De nieuwe ontwikkelingen richten zich vnl. op het feit dat 
het membraan, hoe dun ook, verschillende eigenschap-
pen dient te combineren zoals sterkte, lichtdoorlatend-
heid, zonnewering, thermische eigenschappen, akoesti-
sche prestaties e.a.

Het materiaalgedrag is niet 
lineair – een verdubbeling 
van de belasting betekent 
niet dat de rek verdubbelt 
– maar is afhankelijk van het 
niveau van voorspanning.

Silicon coated Fiberglas
(PD Interglas Technologies)
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Analyse onder externe belasting

De krachtwerking en de vervormingen in een membraanconstructie worden gekarakteriseerd door 
de voorspanning, de stijfheid van de materialen en de externe belasting. Hoe sterker de voorspan-
ning, hoe stijver de constructie.
De windbelasting blijft moeilijk in te schatten gezien de vorm meestal een complexe geometrie 
heeft. Er bestaat voor dit type constructies nog geen EuroCode. Experimenten in de windtunnel 
kunnen een goede benadering van de winddrukken geven.
Vooraleer men de componenten in een membraanconstructie (zoals membraan, randkabels, palen 
en spankabels) kan dimensioneren moet men de representatieve belastingsgevallen beschouwen. 
Het gedrag van de constructie is niet lineair – een verdubbeling van de externe belasting betekent 
niet dat de interne spanningen verdubbelen. 
Op niveau van het onderwijs wordt vnl. beoogd het inzicht in de krachtwerking en het vervormings-
gedrag te verbeteren. Er worden 3 relevante gevallen beschouwd:  

- De vormbepaling (d.i. de bepaling van de geometrie die tege-
lijk zorgt voor een krachtenevenwicht voor een ingestelde ‘force 
density’ (kracht per lengte in een kabelelement))
- De bepaling van de evenwichtsvorm onder een symmetrische 
neerwaartse belasting (bvb. sneeuw). In dit geval zal de draag-
richting in de constructie extra belast worden terwijl de spanrich-
ting zich ontspant
- De bepaling van de evenwichtsvorm onder een asymmetrische 
opwaartse windlast. Deze wordt – voor zover mogelijk – afgeleid 
van de informatie beschikbaar in de European Design Guide for 
Tensile Surface Structures

Ontwerpregels

De ontwerpparameters en criteria hebben betrekking op de posi-
tie van de vaste punten (intern of op de rand), de voorspanning 
in de twee hoofdrichtingen in het membraan en de gebruikte 
materialen. In de simulaties kunnen zowel het membraan als de 
ondersteunende constructie (palen, bogen e.a.) gemodelleerd 
worden.

De criteria zijn:

- Het gecoate weefsel moet onder elke belasting overal gespan-
nen blijven (positieve spanningen: het gecoate weefsel weer-
staat niet aan druk)
- Er mogen geen vorminversies optreden (bij wisselende belas-
ting zou het membraan dan spanningsloos worden)
- De vervormingen in de soepele constructie moeten aanvaard-
baar blijven. 

Indien er voor één van deze criteria een probleem ontstaat, dient 
men de positie van de randpunten, de voorspanning of de stijf-
heid van de constructie te verbeteren.

Perceptie en knipppatronen

De elegantie en de ‘lichtheid’ van de vorm kan door de lichtdoor-
latendheid van het materiaal onderlijnd worden. Deze kan voor 
gecoate weefsels variëren tussen 0 en 90%. 
Aangezien de vorm dubbel gekromd is, is deze niet ontwikkel-
baar in het vlak. Een specifieke 3-dimensionale vorm wordt uit 
vlakke ‘knippatronen’ samengesteld, die aan elkaar gelast wor-
den. De ‘knippatronen’ zijn stroken met gebogen randen: convex 

Anne Paduart

Debbie Timmermans

Maaike van der Tempel

Friedl De Cock

Francis 
Vanden Baviere
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aan twee tegenover elkaar liggende kanten 
voor de synclastische vorm en concaaf aan 
twee tegenover elkaar liggende kanten voor 
de anti-clastische vorm. 
De lasnaden hebben niet dezelfde lichtdoor-
latendheid als het enkele doek. Ze kunnen 
de draaglijnen of spanlijnen volgen en zo 
visueel de krachtwerking accentueren.

Uitvoering

Alle verbindingen en details in een mem-
braanconstructie blijven zichtbaar. Het is 
essentieel dat ook de detaillering de logica 
van de krachtwerking volgt. De technolo-
gische oplossingen zijn geslaagd als deze 
niet opvallen en in de vormentaal passen: 
nl. trek- en drukkrachten zijn in evenwicht 
en excentriciteiten worden vermeden om zo 
buigmomenten te voorkomen.
Informatie over gebouwde projecten kunnen 
de studenten terugvinden in de databank 
van TensiNet (www.tensinet.com).

Binnencomfort

Op thermisch en akoestisch vlak presteert 
de dunne huid niet goed. Een gecoat weef-
sel wordt dan ook slechts als enveloppe 
van een gebouw gebruikt voor welbepaalde 
functies (shopping, open overdekkingen 
voor sport- of culturele manifestaties, per-
ronoverdekkingen e.a.). Wil men de bouwfy-
sische eigenschappen verbeteren, dan kan 
men het gebruik van meerdere lagen (mo-
gelijks ook isolerende lagen) overwegen. 

Onderzoek

Sinds 20 jaar wordt er binnen de vakgroep 
Architectuur onderzoek verricht in het do-
mein van de spanconstructies. Behandelde 
topics zijn vormbepaling van hybride con-
structies, aanpasbare constructies (Adap-
tent) en kinetische structuren. 
Verder onderzoek gaat zich toespitsen op 
het combineren van verschillende lagen met 
verschillende eigenschappen (akoestisch 
binnendoek, zonnewerende ‘screens’, ther-
mische isolatie e.a.) om het binnencomfort 
in de gebouwschil te verbeteren.
In het kader van keuzeopleidingsonder-
delen (zoals Vorm-actieve Constructies 2: 
Speciale problemen) of naar aanleiding van 
het behandelde thema in de meesterproef 
komen ook de studenten in contact met 
nieuwe concepten en onderzoekstopics in 
het domein van de spanconstructies.

Assembly Tent 
(SL-Rasch)

Outlet Village, Ashford 
(Buro Happold)

Premium Outlet 
(Fastech Co.)

Cardboard Dome at IJburg 
(Shigeru Ban, Tentech)

Vodaphone Centre 
(Buro Happold)



During our current re-
search project ‘Design and 
Analysis of Kinetic Struc-
tures in Architecture’ we 
have found that designing 
deployable structures, and 
more specifically, scis-
sor structures requires 
a great understanding of 
the geometric conditions 
which determine wether or 
not the designed structure 
will actually be deploya-
ble. Furthermore, some 
structures that do com-
ply with these geometric 
boundary conditions need 
an additional energy in-
put to unfold from their 
compacted state to their 
completely deployed con-
figuration. These so called 
‘snap-through’ (or bi-sta-
ble) structures require this 
energy input to overcome 
the geometric incompati-
bilities that are typical of 
their specific morphology. 
That is why, in our effort to 
supply the designer of ki-
netic architecture with an 
easy-to-use design tool, 
we initially focus on kinetic 
structures which are cha-
racterized by stress-free 
deployment, otherwise 
called foldable structures. 
Generally speaking this 
means that during deploy-
ment they behave more 
or less like mechanisms 
so, once erected into their 
final configuration, addi-
tional bracing is needed 
to guarantee structural 
stability. 
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The mobile shelter system proposed in this paper serves 
as a case study for our research project: straight bars 
connected by purpose-built joints make up the foldable 
structure of which the geometry and kinematic behaviour 
is based upon that of foldable 2D-panel structures. The 
latter consist of a series of triangular panels, intercon-
nected at their edges by continuous joints. By discarding 
the triangular panels, while at the same time materializing 
their edges into bars and their end  nodes into kinematic 
joints, we obtain a foldable bar structure with an identical 
deployment behaviour. Once deployed, the structure ta-
kes the shape of a barrel vault. By integrating membrane 
components into the load-bearing structure before trans-
port to the site, the system becomes a ready-to-deploy 
space enclosure, well-suited as a temporary shelter.

This research project is funded by the 
Institute for the Promotion of Innovation 
through Science
and Technology in Flanders (IWT-
Vlaanderen). Also, many thanks to 
Wouter Decorte for generously sharing 
his excellent model making skills (www.
wouterdecorte.be).

Figure 1. Foldable mobile shelter consisting of bars, connectors and clad-
ding material

Figure 2. Three stages of deployment for a basic regular foldable structure 
consisting of triangular 2D-panels: (a) folded flat, (b) erected position  and 
(c) fully compacted for transport 

(a) (b) (c)

Folding pattern and geometry

The geometry for the proposed system is derived from a 
simple folding pattern shown in Fig. 2. The fold lines of the 
pattern intersect and form triangles with an apex angle ß 
of 120°. Other apex angles are possible, as long as they 
comply with the foldability condition p/2 ≤ ß < p. Figure 
2 shows the wireframe model consisting of triangles with 
an apex angle of 120° in three consecutive deployment 
stages.

We can easily change the geometry by increasing or de-
creasing the number of panels in the span, leaving the 
apex angle identical throughout the structure. Such a ‘re-
gular structure’ is depicted in Fig. 3a. But not all triangles 
have to be identical: by changing the apex angle of only 
the outer most modules to p/2, we obtain a structure that 
looks somewhat different. It is simply called a ‘right-ang-
led structure’ (Fig. 3b). In its fully compacted form a right-
angled structure demonstrates increased compactness 
compared to the equivalent regular structure shown in 
Fig. 3a, while in its fully erected position the side panels 
are perfectly vertical. This leads to increased inner space 
and makes it easier to incorporate an entrance door. As 
a downside, comparing the regular and the right-angled 
structure side by side, one can imagine the latter being 
structurally less efficient. This corresponds with what we 
have gathered from our initial models.
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 Parametrization

In order to design these structures, a complete parametri-
zation of a single module (Fig. 4a) and the structure as a 
whole (Fig. 4b) is needed. This provides us with a descrip-
tion of all relevant design parameters such as the apex an-
gle (ß), bar length (L), the span (S), height (H), width (W) 
of the structure and the number of bars (n) in one section 
of the span. The single most important parameter is the 
deployment angle Q, measured between a triangular face 
and the vertical axis, as shown in Fig. 4a. Since Q deter-
mines to what degree a single module is opened or closed 
and because every module in the structure is identical, Q 
solely determines the deployment of the structure, with 
values ranging from p/2 (folded flat configuration, Fig. 2a) 
to 0 (fully compacted configuration, Fig. 2c). The value for 
Q we are interested in is the one that corresponds with 
the fully erected position, i.e. a semi-circular shape for the 
regular structure. For the right-angled structure we are 
looking for the configuration whereby the side walls are 
standing perfectly vertical.

Figure 4. Relevant design parameters used in the 
parametrization of  (a) a single module and (b) the 
whole structure 

Figure 7. When n=4, regular structures and right-
angled structures can easily be linked together

Figure 3. For n=4: side view of compacted and unfolded configuration of (a) a 
regular and (b) a right-angled structure

(a) (b)

(a)

Figure 5. Folding pattern for the smallest possible 
structure showing the number of bars in the span: 
n=4 for (a)  a regular structure and (b) a right-an-
gled structure 

(a)

(b)

Figure 6. For n= 4, n=6 and n=8: side view of (a) 
regular structures and (b) right-angled structures, 
all with the same apex angle β =120°

(a) (b)

(i) For a regular structure (Figs 5a and 6a): 

n ArcTan [Tan(a) Cos(Q)] = p/2 

(ii) For a right-angled structure (Figs 5b and 6b):

2 ArcTan[Cos(Q) Cot(a)] + (n-2) ArcTan[Cos(Q)Tan(a)] = p/2
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Modularity

When we look at the smallest structures in Fig. 6 (n=4) 
we can see that they share a characteristic that sets them 
apart form the other: they have identical edges in the ver-
tical plane. This implies that they can be linked together 
along that edge to form a chain of structures, i.e. a barrrel 
vault (Fig. 7).  This way, a structure emerges posessing 
all advantages of the right-angled structure without ne-
glecting the overall structural performance.

By using trigonometry we can derive the relationship 
between the apex angle, the number of bars and the 
deployment angle Q. Note that in formulas (i) and (ii) all 
parameters are independent of the bar length. The para-
meter ‘n’ stands for the number of bars in the span (this 
number matches the number of edges of the triangles in 
the original folding pattern). These are represented by 
bold lines in Fig. 5.
 
We can write the formulas for calculating the deployment 
angle Q, for n ≤ 4; 0 ≤ a ≤ p/4; 0 ≤ Q ≤ p/2:
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From wireframe model to foldable shelter

Once the gobal geometry of the structure is outlined in a 
zero-thickness wireframe model, elements with discrete 
dimensions are introduced: the edges of the initial trian-
gular panels are materialized into bars, connected by 
a kinematic joint as shown in Fig. 8. This purpose-built 
connector is a joint which is constructed in such a way 
that the original kinematics of the system are preserved 
and movement during deployment is not hindered by the 
thickness of the elements. For the regular structure, all 
connectors are identical: this is connector A shown in Fi-
gure 8. But for the right-angled structure the altered apex 
angle requires additional connectors B and C. Figure 9 
shows where they are applied in the structure. Note that 
connector C consists of only 4 hinged parts as opposed to 
6 for connector A and B.

Figure 10. Four stages of deployment of a 1/5 scale 
model of a right-angled structure with 4 bars in the 
span (n=4) and an apex angle of 120° (β=120°)

Figure 8. Five stages in the deployment of connector A 

Figure 9. Full scale models of hinged connector A, B and C, made from wel-
ded steel

A B C

B

A

C

Off course, for the system to be employable as a fully-
fledged architectural structure, a suitable cover to protect 
from bad weather conditions has to be incorporated, as 
shown in Fig. 1. The foldable bar system can either accept 
stiff panels or a supple membrane as cladding material, 
each leading to particular detailing issues which will have 
to be addressed at a later stage. When a membrane is 
chosen with a very simple cutting pattern, we have shown 
that an acceptable level of pretension can be introduced 
by unfolding the structure to its final position.

In order to make sure that the resulting kinematic beha-
viour is indeed the desired one a 1/5 scale model is con-
structed out of polyacetal connectors (as shown in Fig. 
10) and aluminium bars, in which a supple membrane can 
be incorporated.

Next step in the design process is to perform a structure 
analysis on a FEM-model to allow for a preliminary di-
mensioning of the bars and joints. Also we’ll investigate 
the possibilty of strategically incorporating scissor units 
to help providing a certain level of pretension in the mem-
brane in the fully deployed configuration, thus enhancing 
structural performance.
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Het ontwerpproject situeert zich 
binnen het nieuwe masterplan van 
de oude dokken te Gent en omvat 
het ontwerpen en uitwerken van 
een publiek complex. De site van 
dit complex is opgevat als een be-
langrijke schakel in het stedelijk 
weefsel door de zeer gevarieerde 
aanpalende functies, waaronder 
een grote woonzone, het buurtpark, 
de ringweg en het kanaal. 
Door deze verschillende randfunc-
ties, het publiek karakter van het 
programma en de verankering met 
de omgeving, functioneert het ont-
werp als een (sociaal) centrum van 
de buurt. Het programma, bestaan-
de uit een bibliotheek, buurtcentrum 
en sportcomplex, wordt naar een 
semi-publieke infrastructuur ver-
taald, met veel aandacht voor de 
verweving met het openbaar do-
mein. Het stedelijk weefsel loopt op, 
door, langs en onder de gebouwen 
en mondt uit in een van de pleinen 
of gebouwen. 
Het onderzoeksproject heeft als 
doel een ontplooibare schaarstruc-
tuur voor een van de pleinen te ont-
werpen en bestuderen. In een uit-
gebreide theoretische studie wordt 
de kinematica van deze structuren 
onderzocht en wordt nagegaan 
welke configuraties en vormen re-
aliseerbaar zijn. Vervolgens wordt 
het ontwerpproces van de schaar-
structuur uit het ontwerpproject ge-
analyseerd en besproken.
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(*) Bewegingsanalyse en geometrisch ontwerp van schaarstructuren en hun 
implementatie in een architecturale context – Ontwerp van een buurtcentrum 
en bibliotheek te Gent
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Mijn meesterproef beschrijft de 
implementatie van een tensegrity-
structuur in een architecturaal ka-
der. Dit bestond uit twee luiken, een 
onderzoeksluik en een ontwerpluik, 
die na enige tijd in elkaar zijn over 
gevloeid. Het onderzoek bestond 
in een eerste fase uit de zoektocht 
naar een betere toepasbaarheid van 
tensegrity-structuren in de architec-
tuur en hoe hun eventuele plooi-
baarheid daarbij kan helpen, in een 
tweede fase werd deze opgedane 
kennis dan ingezet om een ontwerp 
van een tensegrity-structuur binnen 
het eindontwerp te voeden. Dit ver-
taalde zich naar een reeks kleine 
overdekkingen, vastgemaakt aan 
mobiele paviljoenen op een plein. 
Het gebruik van paviljoenen en plein 
is polyvalent en door de verschuif-
bare units verandert ook de morfolo-
gie van dit plein. 
Alles wordt gestuurd vanuit een vast 
gebouw dat deels over het water, 
deels over het plein staat. Hierin zit 
het hart van het buurtcentrum, met 
enkele vaste, ondersteunende func-
ties, samen met een feestzaal en ta-
verne. Naast deze functies bevinden 
er zich ook een crèche en een kin-
der- en jeugdbibliotheek. Het hoofd-
gebouw staat op een paalstructuur 
die voortkomt uit het grid van het 
plein en bestaat uit 2 betonschijven 
die uit elkaar worden geduwd door 
een wandenstructuur, hiertussen zit-
ten enkele glazen volumes die voor 
de verschillende functies staan. 
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In deze meesterproef wordt met 
de problematiek omgegaan rond 
een aantal noden binnen en in 
de nabijheid van de stad Gent. 
Enerzijds wordt er een antwoord 
geformuleerd op de problematiek 
rond tijdelijke sociale huisvesting 
in de grootstad door inzet van 
aanpasbare woningen op de site 
langs het kanaal van Dampoort 
- Gent. Veranderende situaties in 
de hedendaagse maatschappij re-
flecteren zich meer en meer op het 
woonpatroon en dit ontwerp biedt 
de mogelijkheid deze zoveel mo-
gelijk dankzij de aanpasbare wo-
ningen op te vangen. De woningen 
zelf nestelen zich binnen de site 
zodanig dat ze mee een rol kun-
nen vervullen binnen de werking 
van de aanwezige buitenpleinen. 
Anderzijds wordt ingespeeld op 
de prangende vraag naar ateliers 
binnen de stad. Zij worden geïnte-
greerd binnen het administratieve 
gebouw voor de transithuisves-
ting, dat zijn vorm dankt aan het 
aanbod van zichten overheen, 
langsheen en onder de aanwezige 
brug over het kanaal. Langs deze 
ateliers ontwikkelt zich doorheen 
dit gebouw een interessante cir-
culatieroute vertrekkende van de 
externe esplanade via de ateliers 
en via de tentoonstellingsruimte tot 
de foyer, die zich bevindt aan het 
buitenplein met oriëntatie naar het 
water. Het ontwerp van dit gebouw 
probeert zich zo veel mogelijk in de 
vroegere ruimtelijke en historische 
context in te passen. Het fungeert 
eveneens als poort tussen de brug 
en de site zelf. Het verdwenen mid-
deleeuwse doolhofgevoel van de 
vroegere havenactiviteiten tussen 
de loodsen en de fabriekspanden 
wordt opnieuw geappelleerd door 
een nieuwe invulling die alterna-
tieve ruimtelijke ervaringen biedt. 
De site wordt op grotere schaal 
een netwerk van verschillende tra-
jecten dat langs de verschillende 
aanwezige buitenpleinen vertakt 
en dat de passant op bepaalde 
punten in de verte een blik biedt 
op de oude betoncentrale aan het 
water.
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Mijn meesterproef gaat over de 
herbestemming van oude lood-
sen en opslagplaatsen op voor-
malige havensites. In het voorstel 
van OMA wordt een groepje oude 
loodsen en opslagplaatsen be-
houden. Het is op dit deel van de 
site dat ik mij concentreer. Het is 
hier dat de toekomstige brug zal 
aankomen. In de toekomst zal er 
dus een zeer goede verbinding 
met het historische stadscentrum 
van Gent zijn. De oude loodsen 
hebben in het masterplan een 
zeer centrale ligging en hierdoor 
zullen ze samen met een deel 
nieuwbouw als kern dienen voor 
de rest van de site. Door de po-
sitie van de loodsen ten opzicht 
van elkaar ontstaan er interes-
sante tussenruimtes. Dit heeft als 
aanzet gediend voor de verdere 
ontwikkeling van het ontwerp. Zo 
staat er temidden van de grote 
loodsen een klein charmant ge-
bouwtje, het staat daar volledig al-
leen en losgekoppeld van de rest. 
De open ruimte er rond geeft de 
aanzet tot een plein. Hier is op in-
gespeeld bij de inplanting van de 
nieuwe gebouwen rond dit plein, 
zodat ze het plein een duidelijke 
grens geven. Een van de nieuwe 
gebouwen, zal een jeugdherberg 
en een cultureelcentrum huizen. 
De positie, hoogte en vormge-
ving hiervan is zo gekozen dat 
het als een poort en baken zal 
dienen tussen het binnengebied 
en de aankomst tot de site vanop 
de brug. Het doet ook letterlijk 
dienst als poort naar het terrein, 
er is namelijk geopteerd om op 
het gelijkvloerse door het gebouw 
een straat te voorzien. Het aan-
brengen van doorsteken op het 
gelijkvloerse is ook in andere (zo-
wel oude als nieuwe) gebouwen 
toegepast. Op deze manier wordt 
verder gewerkt aan de ruimtelijke 
beleving van het stedelijke karak-
ter. Op afbeelding 1 zie je de door-
steek van het cultureelcentrum en 
jeugdherberg en op afbeelding 2 
zie je het centrale pleintje.
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De hoofdvraag van de Meester-
proef betreft het onderzoeken 
van “Flexibele Permanentie”. Het 
goed begrijpen van dit onderwerp 
kan leiden tot een hedendaagse 
ontwerpmethodologie die het 
logische en het rationele koppelt 
tot een ontwerp met toekomstper-
spectieven. 

Wat start vanuit de twee basis-
principes van bOb Van Reeth, nl 
culturele duurzaamheid en aan-
pasbaarheid wordt verder open-
getrokken naar andere ideeën en 
voorbeelden. In vier delen vinden 
we verschillende werkwijzen om 
het onderwerp aan te pakken: 
een theoretische, een semi-prak-
tische, een strategische en een 
praktische aanpak. Een gestage 
divergentie (of convergentie, zoals 
men wil) van theoretische vaststel-
lingen en visies mondt uiteindelijk 
uit in het praktische ontwerp. 

Het ontwerp van de Oude Dok-
ken te Gent is een gereflecteerde 
versie van het onderzoek en vice 
versa. Vanuit vragen die het ont-
werp opriepen volgde een deel 
van het onderzoek, alsook bood 
het onderzoek de verantwoording 
en inspiratie voor bepaalde keu-
zes. 
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'Wonen op water: een nieuwe 
utopie!?' beschrijft in een eer-
ste (eerder theoretisch)luik de 
bouwtechnische mogelijkheden 
en de architecturale en steden-
bouwkundige kwaliteiten van 
wonen op water en sluit nauw 
aan bij het thema ‘De Zondvloed’ 
van de tweede Internationale 
Architectuur Biënnale Rotterdam 
van 2005. Het onderzoek toont 
enerzijds, aan de hand van ver-
schillende uiteenlopende tradities 
over de hele wereld, welke mo-
tieven vroeger geleid hebben tot 
deze alternatieve woonvorm en 
welke strategieën nu toegepast 
worden. Anderzijds is door mid-
del van casestudies achterhaald 
welke kansen de context van wa-
ter biedt en op welke manier de 
specifieke mogelijkheden in de 
verschillende projecten uitgebuit 
worden. 
In een tweede luik zijn de geana-
lyseerde ontwerpen samenge-
bracht in een tool, een ontwerpin-
strument opgevat als een matrix, 
die enerzijds de lezer in staat stelt 
om de projecten op een overzich-
telijke manier te vergelijken en 
anderzijds fungeert als een hulp-
instrument bij het ontwerpen van 
nieuwe projecten op water. 
Tenslotte zijn in een derde deel de 
bedenkingen bij en de resultaten 
van het onderzoek als praktische 
toepassing verwerkt en omgezet 
naar een ontwerp dat zich situ-
eert in de ‘Oude Dokken’, een ge-
plande stedelijke uitbreiding van 
de stad Gent. Hierbij werd niet 
alleen aandacht besteed aan het 
'waterspecifiek' wonen, maar ook 
aan de integratie van publieke 
ruimte en publieke gebouwen. De 
watersite die aldus is ontstaan, 
kan beschouwd worden als een 
schakel tussen het nieuwe ge-
bied en het bestaande stedelijk 
weefsel. 
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De metershoge haag op de perceelsgrens van 
een private tuin, gordijnen en mat glas om inkijk te 
voorkomen, de graffiti in de centrale hal van een 
appartementsgebouw, lege en verwaarloosde 
pleinen, …
Het zijn stuk voor stuk voorbeelden die het belang 
van het ontwerp van de overgang tussen publiek 
en privaat beklemtonen. Doorgaans kan men 
stellen dat de uitwerking van de grenszone tus-
sen publieke en private ruimten het toekomstige 
gebruik en de mogelijkheden van de respectie-
velijke ruimten in sterke mate vastlegt. In dit af-
studeerwerk wordt specifiek wordt ingegaan op 
de directe, programmatorische koppeling tussen 
werken en wonen in een hedendaagse ‘Vlaamse 
stadscontext’. 

Sepp Matyn

Uitwerking van een bouwblok 
met zowel kantoren als ap-
partementen. Door het creë-
ren van groene zones tussen 
de bebouwing worden de 
twee parken met elkaar ver-
bonden. De appartementen 
worden naar een binnenplein 
gericht, weg van de drukke 
straat.

“A doctor can bury his 
mistakes but an architect can 
only advise his client to plant 
vines.” - F.L.Wright

Carla Ramault

“Some people think football is a matter of life and 
death. I don’t like that attitude. I can assure them it 
is much more serious than that.” - Bill Shankly

Igor Michiels

Het respect voor ons industrieel 
verleden is toegenomen de laatste 
jaren en in het kader van die opko-
mende interesse bespreekt deze 
meesterproef de herbestemming 
van een betoncentrale aan de oude 
dokken in Gent. Gezien de geplan-
de ontwikkelingen in dat gebied en 
de context is een cultuurcentrum 
een geschikte functie voor de cen-
trale. Een aantal extra ruimtes zijn 
echter onontbeerlijk, zoals een 
toneelzaal. Gezien het belang van 
de akoestiek van deze zaal, wordt 
een onderzoek uitgewerkt naar een 
goed ontwerp hiervoor. Dit gebeurt 
met simulaties in Raynoise. 

Sabrina Gaens
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De baken die in het masterplan van 
OMA werd verondersteld, werd hier 
vertaald in een toren met sokkel. Het 
programma omvat een bibliotheek in 
de toren en een cultureel centrum in 
de sokkel, met daarnaast nog thea-
ter- en feestzalen, tentoonstellings-
ruimtes, enzovoort. De ruimtelijke 
organisatie getuigt van een zekere 
speelsheid door de kronkelende 
vloerplaten. De twee glazen gevels 
werden opgevat als een spel van 
klare en matte glaslijnen, de andere 
gevels worden gesloten gehouden. 
De zuidgevel vervult een signaal-
functie onder meer door zijn hoogte, 
maar ook door overdag het zonlicht 
te reflecteren en door ‘s nachts via 
subtiele perforaties in het bovenste 
deel van de toren dienst te doen 
als wakende vuurtoren. Voor de 
toren werd een plein aangelegd om 
de aansluiting op de toeristische 
bootroute aangenaam te laten ver-
lopen...

Debbie Timmermans

Het ontwerp van een theatercomplex midden in een 
ruimere cultureel-stedelijke zone, waar ruimte is voor 
andere culturele activiteiten. De verschillende zalen 
bevinden zich in het complex als zwevende dozen in 
een ruimte. Dit wordt versterkt door de lichteffecten. De 
zalen steken deels uit het gebouw en worden zichtbaar, 
als een uitnodiging voor de stad. 

Hellen Van der Veeken

Water vormde altijd een belangrijke vesti-
gingsfactor bij het ontstaan van menselijke 
nederzettingen. Veiligheid, grenzen, trans-
port en andere economische overwegin-
gen, speelden daarbij een rol. Sociale en 
economische ontwikkelingen leidden ertoe 
dat tegenwoordig het water ook als “toffe 
omgevingsfactor” een centrale functie gaat 
innemen in de plannen van ontwerpers en 
architecten. Talrijke voorbeelden van ka-
naal- en kaaiwoningen in België en Neder-
land maken duidelijk hoe het contact van 
woning en bewoner met de wateromge-
ving door conceptuele en bouwtechnische 
ingrepen kan geïntensifieerd worden. 
Het uitgewerkte ontwerp van een onder-
deel van de site: de Oude Dokken van 
Gent, concretiseert de interactie wonen 
- water nog beter. 

Lieven Geysenbergh

Stephanie Lieten
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Ontwerpmethodiek 5.2 “extra-dis-
ciplinaire exploraties” kadert bin-
nen de ontwerpopdracht voor de 
masterproef en stelt zich tot doel 
om – naast de traditionele uit-
gangspunten van een ontwerp – 
nog andere thema’s op te nemen, 
te onderzoeken en uit te werken 
in functie van deze masterproef. 
De gekozen nevendisciplines vor-
men een aanleiding om te trach-
ten de grenzen van architectuur 
te verleggen, om te exploreren 
wat architectuur zou kunnen en 
zou  moeten zijn. De opgaven zijn 
enkel een aanleiding om zelf op 
zoek te gaan naar deze grenzen, 
en vormen zodoende geen vast 
keurslijf dat strikt moet opgevolgd 
worden. Het is de bedoeling om 
de invloed van andere disciplines 
op het ontwerp te ontdekken en 
na te gaan hoe deze een ont-
werp mee kunnen sturen. Twee 
thema’s vormen het uitgangspunt 
voor de aan dit vak verbonden op-
drachten. Het eerste thema stelt 
zich als vraag hoe de gebruiker 
een actieve rol kan krijgen binnen 
het architectuurontwerp en binnen 
de architectuur. Het opzetten van 
scenario’s om verschillende be-
trokken partijen hun stem te geven 
in de ontwerpbeslissingen vormt 
de eerste uitdaging. Het tweede 
thema vertrekt van kunstintegratie 
als verplicht onderdeel van bouw-
opdrachten voor de overheid. Ook 
kunst kan een motor zijn die mee 
de architectuur gaat sturen. Het 
vormen van een visie hoe (of ‘of’) 
kunst een plaats moet/kan krijgen 
binnen de architectuur en het 
implementeren ervan binnen het 
eigen ontwerp wordt de opdracht 
voor het tweede deel van het se-
mester. 
De oefeningen – waarvan hier 
enkele voorbeelden worden gege-
ven – zijn eerder een ontwerpend 
onderzoek waar de mogelijkheden 
en de grenzen van deze discipli-
nes worden afgetast.

Sepp Matyn ziet architectuur als één van de kunsten en 
vraagt zich af of kunst dan wel ten dienste kan staan van 
architectuur. In plaats van een kunstwerk te integreren 
in zijn ontwerp creëert hij een neutrale witte tentoonstel-
lingsruimte. Het decreet die deze integratie voorschrijft 

wordt in die zin aangepast. 
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Anne Paduart analyseert hoe de utopische projecten van Ar-
chigram omgaan met participatie van de bewoners / gebrui-
kers in de ontwikkeling en het ‘beheer’ van de gebouwen en 

steden ontworpen door deze denktank in de ‘60s. 

Lars De Laet is geïnteresseerd in hoe de gebruikers van 
zijn gebouw kunnen participeren in de gemeenschap. Een 
basisstructuur voor het ondersteunen van activiteiten wordt 
opgezet, dit in verschalende schalen en lagen. 
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Naar goede gewoonte 
vertrok een flinke de-
legatie van studenten 
en begeleiders van 
de vakgroep ook dit 
jaar op architectuur-
reis. Die reis wees dit 
keer naar het zuiden 
van Europa, meer 
bepaald naar Portu-
gal, naar Lissabon en 
Porto. 
Gedurende een 
kleine week liet dit 
bonte Brusselse ge-
zelschap zich min 
of meer gewillig on-
derdompelen in een 
zuiderse cocktail van 
impressies en erva-
ringen, architecturaal 
of anders. De talrijke 
werken van Alvaro 
Siza, de immense 
site van Expo ’98, en 
het indrukwekkende 
Casa da Musica van 
Rem Koolhaas in 
Porto maakten uiter-
aard deel uit van het 
programma, maar er 
was nog genoeg tijd 
en ruimte voor lange 
wandelingen langs 
pittoreske straatjes 
en kleurrijke pleintjes 
– de sfeer opsnuiven, 
zoals dat dan heet. 

Dit fotoverslag is daar 
uiteraard slechts een 
beperkte weergave 
van...
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Alle foto’s : 
Thomas Van der Velde
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De maand maart is 
ArchitectuurMaand 
op de vakgroep, en 
dat al sinds een paar 
jaar. Voor studenten 
is dat de gelegenheid 
om op een informele 
manier, via een reeks 
van vier lezingen ken-
nis te maken met het 
werk van andere ar-
chitecten en/of inge-
nieurs. Dit jaar mocht  
de vakgroep Kersten 
Geers en David Van 
Severen (Office), 
Hans De Wolf (VUB), 
Laurent Ney (Ney & 
Partners) en tentoon-
stellingsmaker Moritz 
Küng (deSingel) ver-
welkomen. 

Tegelijkertijd worden 
de studenten ook 
voor een “uitdaging” 
gesteld, een opdracht 
in de marge van de 
meer klassieke ar-
chitectuurprojecten. 
Dit keer betrof dit 
een kunstzinnige in-
terventie in de ruimte 
parking K1.
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“Architectuur faalt altijd”
Office (Kersten Geers - David Van Severen) (17.03.06)

Kersten Geers & David Van Severen tonen vernieuwende projecten, ze willen 
niet meegaan met de stroom van transparantie die tegenwoordig de architec-
tuur beheerst. 

Kersten Geers en David Van Severen richt-
ten in 2002 het architectenbureau “Office” 
op. Ze hebben beiden gestudeerd aan de 
Universiteit Gent en de Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura de Madrid.

“Tentoonstellingen”
Moritz Küng (24.03.06)

“De ruimtelijke conditie vertegenwoor-
digt welke soort tentoonstelling plaats-
vindt op een plek”.

Moritz Küng is een Zwitser, die in Amsterdam 
heeft gestudeerd en momenteel in Brussel 
woont. Op dit ogenblik is hij o.a. curator van 
het architectuurprogramma van deSingel in 
Antwerpen. 
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“Marcel Duchamp en de readymade”
Hans De Wolf (30.03.06)

Kunst ontstaat door drie factoren: kunstwerk, kunste-
naar en toeschouwer
De toeschouwer werkt het proces en geeft betekenis 
aan het kunstwerk; zonder toeschouwer is er geen 
kunstwerk en het lot van de kopieën ligt in zijn han-
den... 

Hans De Wolf, docent “Moderne en heden-
daagse beeldende kunsten en esthetica” aan 
de VUB, houdt zich bezig met onderzoek naar 
het werk van Marcel Duchamp.

“Freedom of formfinding”
Laurent Ney (20.03.06)

Bij het ontwerp vertrekt men van een op-
gave, een probleem. Men kijkt naar de 
doelstelling (twee plaatsen verbinden die 
van elkaar gescheiden zijn…) en kiest 
na het bekijken van het probleem een 
bepaalde typologie, de “lijn” van de brug 
(kiezen voor de kortste weg tussen twee 
punten, voor een kromme…). Dan volgt 
de bemating en dimensionering van het 
geheel. Die vorm en afmetingen volgen 
grotendeels uit de manier waarop de 
krachten moeten worden opgevangen. 

Laurent Ney is verbonden aan het bureau 
‘Ney & partners’. Ook begeleidt hij de lessen 
ontwerpmethodiek aan de ULB. 
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Op dit ogenblik heeft de vakgroep 
overeenkomsten voor uitwisselin-
gen met architectuuropleidingen 
in Lissabon, Montpellier, Saint-Eti-
enne, Parijs (Paris-Malaquais en 
Paris-La-Villette) en Eindhoven. 
Ook zijn er verre bestemmingen 
waar studenten stude(e)r(d)en, 
zoals Newcastle in Australië en 
Pretoria in Zuid-Afrika.

In de toekomst worden nationale 
uitwisselingen met de Franstalige 
Gemeenschap uitgewerkt, meer 
bepaald met de ULB en anderen 
(Erasmus Belgica). 

Ook is de Faculteit Ingenieurs-
wetenschappen opgenomen in 
het TIME-netwerk (Top Industrial 
Managers for Europe) in het ka-
der van de “double degrées”. 
Volgend jaar komt in dit verband 
een student uit Lille hier studeren 
(Ecole Centrale de Lille).

Naar aanleiding van onze inter-
nationale contacten hadden we 
in februari Beatrice Mariolle van 
de architectuurschool Paris-Bel-
leville op bezoek. Vanaf het aca-
demiejaar 2006-2007 zijn ook met 
die school Erasmusuitwisselin-
gen voorzien. 

Dit jaar werd ook een “Leonardo 
da Vinci-project” opgestart, on-
dersteund door de Europese 
Commissie. Dit project, onder 
de naam EURODESIGN, betreft 
een samenwerking met de Eras-
mushogeschool (Departement 
Landschaps- en tuinarchitec-
tuur). Dankzij dit project kunnen 
studenten in het buitenland stage 
lopen, en op die manier concrete 
expertise opdoen.

Sprekend in deze context zijn 
uiteraard de getuigenissen van 
studenten, die op dit ogenblik in 
het buitenland studeren. Dit jaar 
mochten we op onze beurt ook 
twee studenten uit Lissabon ont-
vangen. Ook hun verhaal wordt 
hier verteld...

José Depuydt

My first words are for you, friends! Thanks! Thank you for 
having been so receptive and friendly! You have given 
me some unforgettable moments! 
I keep in my memory moments that have just been ours, 
and I’ve brought back to Lisbon an image of a city that I 
didn’t know, full of history, a culture so fond of everything 
and some landscapes I had never seen! 
I thank you all for having participated in my Erasmus 
experience. 
A special gratefulness to Emilie, Sarai, Francis and Tho-
mas. 
 
A big hug from Maria.. 

Ecole d’architecture de St-Etienne 
is een kleine architectuurschool in 
het centrum van de Rhône-Alpes. 
Voor het beperkte aantal studenten 
worden er tal van voorzieningen 
aangeboden die het studentenleven 
er bijna aangenaam maken: een 
maquetteatelier, een bibliotheek, 
draadloos internet, een kleine bar, 
enz. Een architectuurproject wordt 
hier zeer ruim opgevat. Zo ben ik in-
middels gespecialiseerd in alles wat 
maar met fietspaden en de nodige 
randanimatie te maken kan hebben. 
Ook de randanimatie op school kan 
meetellen als aangenaam tijdverdrijf 
(conferenties, exposities, ‘apero’s’, 
en zelfs een eigen muziekfestival).
De rest van onze kostbare tijd spen-
deren we – alle 11 de Erasmus-
studenten – in het afschuimen van 
Frankrijk en zijn verzameling aan 
interessante architectuurprojecten 
(onder andere van mijn nieuwe 
vriend, Le Corbusier).
Laat er aan de mooie liedjes niet te 
vlug een eind komen….

Stephanie Lieten, vanuit St-Etienne
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D’autres musiques sont possibles…

Ik hijs me omhoog uit de oneindig uitgestrekte vallei van de stilte.
Andere melodietjes brengen andere gemoedsgesteldheden met zich mee. Net 
zoals hoge bomen veel wind vangen, zijn bezige bijtjes gevoeliger voor leemtes 
in hun drukke bestaan. Wanneer de avond valt en de bloemen hun blaadjes als 
een beschermende mantel om zich heen slaan, komt de stad tot leven. De jeugd, 
die anders zo zorgzaam over het grondgebied is uitgezaaid, lijkt plots bezeten 
door de onbedwingbare drang zich te verenigen tot een leger tegen de verveling. 
Feestjes worden op punt gesteld, de gekste kostuums worden ineengeflanst, de 
woordenstroom begint ergens ter hoogte van het middenrif op te borrelen. Taal, 
afkomst, tijdsbesef, haarkleur, stuk voor stuk worden het banaliteiten, vliegjes op 
het vloekende jaren ’60 behang.
Als de kijkers bij het ochtendgloren met flink wat moeite worden opengetrokken, 
gaan de trommels zachter slaan.  Flarden van herinneringen aan het tafereel dat 
zich enkele uren geleden afspeelde beginnen stilaan te vervagen. Het telefoon-
nummer op de rug van de hand schreeuwt om wat aandacht, de besmeurde 
hoop op het aanrecht ook.
Meer dan twee dagen heeft de gemiddelde mens niet nodig om tot een eenvou-
dige conclusie te komen. Wolken zijn soms wit, dan weer grijs, soms spelen ze 
verstoppertje achter een stralend blauwe hemel. Een vijver heeft water nodig 
opdat de fragiele schoonheid van de lelies niet in brutale botsing komt met de 
duisternis van de bodem. Een bubbelbad vult zichzelf niet.
Het leven is wat je er zelf van maakt. De verzoening tussen wijze woorden en 
banaliteit...

Lore Vantomme  & Francis Vanden Bavière 
(http://on-aime-montpellier.blogspot.com)

Nog in het kader van onze internationale samenwer-
king, zetelde Prof. Ann Verdonck namens de vakgroep 
ARCH in de jury van een architectuurwedstrijd in Po-
len. Het doel van de wedstrijd was een nieuw ontwerp 
voor het dak van het kasteel Lähnhaus (mei 2006). 
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Being sponsored by a travel grant from the Re-
search Foundation – Flanders (FWO) I got the 
opportunity to work on this research at the Mas-
sachusetts Institute of Technology in Cambridge 
(USA) where I am collaborating with Professor 
John Fernandez. Staying in Cambridge for a 
couple more months I hope to be interviewing 
some practicing architects in order to learn more 
about the kind of sensory material aspects that 
are really relevant to architects in practice, but 
also to allow comparison between architects 
working in the USA versus in Europe. At the end 
of summer (2006) I will return to the Department 
of Architecture at the VUB in Belgium where I will 
continue the research on this challenging inter-
disciplinary topic.

Lisa Wastiels

Ik ben tijdens het eerste semester van dit academiejaar aan de ENSAM in Montpel-
lier gaan studeren. 
Montpellier is een oude stad in het zuiden van Frankrijk die bruist van het nachtle-
ven. Een groot deel van de bevolking bestaat er immers uit studenten, en daarvan 
zijn er nog heel wat ‘Erasmussers’ – leuke avondjes gegarandeerd dus! Daar komt 
nog bij dat je in Montpellier vlak bij de kust zit, en in de Languedoc, één van dé 
grote wijnstreken. Al wat je nodig hebt om als een god in Frankrijk te leven...
Het leven bestond er echter niet alleen uit feesten, op het strand zitten of er met de 
kliek op uit trekken, soms hadden we ook les! Ikzelf had er geen ontwerp te maken, 
maar werkte er vooral aan mijn thesisonderzoek. Wel heb ik mee gedaan aan een 
boeiende workshop in de ‘Grands Ateliers’ nabij Lyon. Daar hebben we een aantal 
zeilconstructies ontworpen en ook effectief gebouwd. Dat was dan wel ten koste 
van enkele slapeloze nachtjes, maar als Erasmusser leer je om daar creatief mee 
om te gaan... 

Ouchy Van Loo

Studeren in Parijs? Aan de over-
kant van het Louvre, op de pres-
tigieuse Ecole des Beaux-Arts? 
Natuurlijk zag ik dat zitten! 
Elke morgen de Seine overste-
ken per fiets, en Parijs zien ont-
waken, het heeft iets speciaals. 
Overal waar je kijkt staat er wel 
een of ander prachtig monu-
ment, zie je de Parijzenaars 
zich haasten, want ja, het ritme 
ligt hier wel iets hoger als thuis 
in Brussel. Dit merk ik ook op 
school, waar we elke week een 
jury hebben voor ons project, en 
niet zomaar schetsjury, neenee, 
autocad plannen en perspectie-
ven vanaf de eerste week. Dat 
was wel effe aanpassen. Maar 
een andere invalshoek is altijd 
wel interessant.
Kwestie van buitenschoolse acti-
viteiten schiet Parijs niet tekort in 
zijn aanbod: tentoonstellingen, 
musea, feestjes, markten, ... En-
kel de tijd om alles te doen is hier 
schaars!

Jeroen Geuens



70

GREGORY PEN

Gregory, afgestudeerd in 2005, viel met zijn ontwerp voor 
een cultuurforum aan de Waalse Krook in Gent in de prijzen 
bij de StudentenStaalPrijs 2004-2005 voor architectuur. 
Deze prijs is bestemd voor studenten van het laatste- of 
voorlaatste jaar architectuur of bouwkunde en bekroont pro-
jecten die staal op een vernieuwende wijze in bouwkundige 
constructies hebben toegepast of onderzocht.

http://www.infosteel.be

KRISTOF DE BONTE

Het eindontwerp van Kristof voor een cultuurforum aan de Waalse 
Krook in Gent werd als laureaat van de VUB bekroond met de 
BaksteenStudentenprijs 2005, een prijs die jaarlijks uitgereikt 
wordt door de Belgische baksteenfederatie. 
De prijs bekroont het werk van laatstejaarsstudenten in de archi-
tectuur. Het werk van de laureaten werd beschreven in nummer 
2005/4 van het tijdschrift ‘Bouwen met Baksteen’.

http://www.baksteen.be

JONI NIEUWENHUYSEN

Joni, afgestudeerd in 2004, maakte haar 
eindontwerp over Zeepreventorium in De 
Haan. Ze werd als VUB-laureaat voorge-
dragen voor de BaksteenStudentenprijs 
2004, een prijs die jaarlijks uitgereikt wordt 
door de Belgische baksteenfederatie. 
De prijs bekroont het werk van laatste-
jaarsstudenten in de architectuur. Het 
werk van de laureaten werd beschreven 
in nummer 2004/4 van het tijdschrift ‘Bou-
wen met Baksteen’.

Joni’s ontwerp voor het Zeepreventorium 
werd bovendien voorgedragen voor de 
ArchiPrix 2005. 
Deze tweejaarlijkse internationale archi-
tectuurprijs bekroont de beste afstudeer-
projecten op vlak van architectuur, ste-
denbouw of landschapsarchitectuur. 

http://www.baksteen.be
http://www.archiprix.org
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BEN COOLS 

De thesis van Ben, afgestudeerd in 2005, werd bekroond met 
de StudentenStaalPrijs 2004-2005. ZIjn onderzoek betrof een 
vergelijkende studie tussen de Belgische normen en de Euro-
codes. 
De StudentenStaalPrijs is bestemd voor studenten van het laat-
ste- of voorlaatste jaar architectuur of bouwkunde en bekroont 
projecten die staal op een vernieuwende wijze in bouwkundige 
constructies hebben toegepast of onderzocht.

http://www.infosteel.be
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MARIO POPELIER

Mario, afgestudeerd in 2004, werd door de vak-
groep voorgedragen om deel te nemen aan de 
Meesterproef voor Architectuur 2005, die tweejaar-
lijks georganiseerd wordt door de Vlaamse Bouw-
meester. 
Samen met Elisabeth Mercelis (UG) en kunstenaar 
Pieter Vermeersch, en onder begeleiding van voor-
malig Bouwmeester bOb Van Reeth en Richard 
Venlet, ontwierp hij in opdracht van de Vlaamse 
Vervoersmaatschappij De Lijn een dienstgebouw 
en enkele woningen bij de stelplaats in Asse. 

http://www.vlaams-bouwmeester.be
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BACHELOR of Science in Ingenieurswetenschappen: 
ARCHITECTUUR

In de driejarige bacheloropleiding worden basiskennis, basisvaardighe-
den en een bewuste attitude ontwikkeld evenals de integratie ervan.

De wiskunde, chemie, fysica en mechanica leggen een brede basis voor 
het begrip van bouwfysica, materialenleer, bouwakoestiek, technische 
installaties en de technologie van het bouwen. Deze kennis wordt samen 
met de theorie en geschiedenis van de architectuur ingezet voor het ont-
werp van gebouwen en kunstwerken en het inrichten van de openbare 
ruimte.
In de ateliers wordt niet alleen de vaardigheid van het ‘ontwerpen’ aan-
geleerd, je wordt er getraind in teamwork, zelfevaluatie, inventief denken, 
leren leren, …

MASTER of Science in Ingenieurswetenschappen: 
ARCHITECTUUR

In de tweejarige masteropleiding kunnen studenten hun eigen interesses 
onderbouwen door te kiezen voor het profiel ‘architectonisch ontwerp’ of 
‘bouwtechnisch ontwerp’. De twee profielen hebben een gemeenschap-
pelijke kern van 60% en leiden tot de titel van burgerlijk ingenieur-ar-
chitect. In beide gevallen staat het ontwerpen en het ontwerpend 
onderzoek centraal. Het ontwerpend onderzoek is verbonden met het 
wetenschappelijk onderzoek van de verschillende vakgroepen die de op-
leiding Architectuur verzorgen. De belangrijkste pijlers van het onderzoek 
binnen de vakgroep Architectuur zijn lichtgewicht constructies, renovatie 
en herbestemming, architectuurtheorie en –pedagogie, en duurzaam-
heid.

Tijdens de masteropleiding wordt de kennis over materialen en technie-
ken, uitrusting en installaties, bouwstructuren en constructies verder uit-
gediept. De architectuurtheorie, in een historisch perspectief, verbreedt 
de ontwerpvisie. De vakken worden intensiever bij het ontwerp betrok-
ken. De ontwerpopgaven en bouwprogramma’s worden complexer door 
de maatschappelijke verankering en de kritische reflectie. Van de student 
wordt een professionele inter- en multidisciplinaire houding verwacht.

Wil je je horizon verruimen? Dan kan je deelnemen aan een internatio-
naal uitwisselingsprogramma en gedurende een semester je opleiding 
voortzetten in andere EU-lidstaten.

De masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef; de student 
maakt een ontwerp dat ondersteund wordt door een theoretische studie. 
Dit is het werkstuk waarmee de student blijk geeft van zijn vermogen 
tot analyseren en synthetiseren, zelfstandig probleemoplossend en pro-
bleemexplorerend denken, en kunstzinnig scheppen.
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1IA        1ste Bachelor in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur

ARCHITECTUURGESCHIEDENIS (6SP) Y. Schoonjans,   WISKUNDE: CALCULUS EN MEET-
KUNDE (12SP) M. Sioen,   ONTWERPMETHODIEK 1 (12SP) H.Hendrickx – A. Verdonck – C. 
Henrotay – K. De Wilde – C. Voet,   BEELD, VORM EN KLEUR (5SP) J. Depuydt,   BOUWTECH-
NOLOGIE 1 (4SP)  I.Wouters – M. de Bouw,   WISKUNDE 2: LINEAIRE ALGEBRA (3SP) M. 
Sioen,   INFORMATICA (4SP) J. Tiberghien,   CHEMIE: STRUCTUUR EN TRANSFORMATIES 
VAN MATERIE (6SP) R.Willem,   MECHANICA (8SP) D. Lefeber

2IA         2de Bachelor in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur

COMPUTER GESTEUND ONTWERPEN 1 (4SP) M.Mollaert – N. De Temmerman,   WISKUNDE 
3: VOORTGEZETTE ANALYSE (6SP) S. Caenepeel,   ARCHITECTUURTHEORIE 1 (3SP) J. 
Depuydt,   FYSICA (8SP) H. Vanherzeele,   ONTWERPMETHODIEK 2 (12SP) A. Verdonck – C. 
Voet – E. Corne,   MECHANICA VAN MATERIALEN (9SP) W. De Wilde,  INLEIDING TOT DE 
MATERIALENKENNIS (4SP) J. Vereecken,   LOGICA EN WETENSCHAPSFILOSOFIE (4SP) J. 
Van Bendegem,   BOUWTECHNOLOGIE 2 (4SP) I. Wouters – M. De Bouw,   LICHT EN VER-
LICHTINGSTECHNIEK: GRONDSLAGEN ELEKTRICITEIT, LICHT EN VISUELE OMGEVING 
(6SP) P. Rombauts

3IA                1ste jaar in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur

BOUWFYSICA 1 (5SP) M. Mollaert – T. Moens,   BOUWTECHNOLOGIE 3 (3SP) I. Wouters – M. 
De Bouw,   BOUWMATERIALEN (6SP) J. Wastiels,  BOUWAKOESTIEK (3SP) S. Vanlanduit, 
GROND-MECHANICA (6SP) F. De Smedt,   ONTWERPMETHODIEK 3 (12SP) J. Depuydt – N. 
Deboutte,    ELEKTRISCHE INSTALLATIES:  GRONDSLAGEN VAN ELEKTRISCHE INSTAL-
LATIES IN GEBOUWEN (4SP) J. Deconinck,   ARCHITECTUURGESCHIEDENIS 2 (4SP) Y. 
Schoonjans,   ARCHITECTUURTHEORIE 2 (3SP) J. Depuydt,   TOEGEPASTE LOGICA: PRO-
BLEEMOPLOSSEND DENKEN (3SP) G. Cornelis,   STABILITEIT DER BOUWWERKEN 1 MIV 
EUROCODES (7SP) W. De Wilde,   VORM-ACTIEVE CONSTRUCTIES (4SP) M. Mollaert - T. 
Van Mele
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4IA        2de Jaar in de Ingenieurswetenschappen:  
   Architectuur

RUIMTELIJKE PLANNING 1 (3SP) M. Martens,   AR-
CHITECTUURTHEORIE 3 (3SP) W. Davidts,   BE-
REKENING VAN HOUTCONSTRUCTIES (4SP) I. 
Wouters,    LICHT EN VERLICHTINGS-TECHNIEK: 
LICHT, VISUELE OMGEVING EN DOMOTICA (4SP) 
P. Rombauts,  STAAL-CONSTRUCTIES EN BRUG-
GENBOUW (4SP) W. Hoeckman,   STABILITEIT DER 
BOUWWERKEN 2: RUIMTELIJKE STRUCTUREN 
(4SP) M. Mollaert / P. De Wilde ONTWERPMETHO-
DIEK 4.1 (8SP) H. Vansande - T. Van der Velde, 
VERWARMING EN KLIMAATBEHEERSING: COM-
PONENTEN EN SYSTEMEN (4SP) F. DescampsO
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5IA        3de Jaar in de Ingenieurswetenschappen:  
   Architectuur

PATHOLOGIE VAN CONSTRUCTIES (4SP) G. Ro-
wies, DEONTOLOGIE, BOUWWETGEVING EN BE-
ROEPSPRAKTIJK (3SP) G. Cnudde,   ARCHITEC-
TUURGESCHIEDENIS 3: KRITIEK EN ACTUALITEIT 
(3SP) Y. Schoonjans, ACTUELE ONTWIKKELINGEN 
OP HET GEBIED VAN ARCHITECTUURWETEN-
SCHAPPEN EN BOUWTECHNOLOGIE (3SP) I. 
Wouters 

MEESTERPROEF (24 SP) 
J. Baele /N.N.

G. Somers - K. De Wilde – T. Moens 
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Wij danken onze algemene sponsors 
VELUX en FEBELCEM voor de 
genereuze steun.

Ook dank aan KORAMIC voor hun 
bijdrage aan het Jaarboek 2005-
2006. 

Indien u geïnteresseerd bent om in het Jaarboek 2006-
2007 te publiceren, kan u steeds contact opnemen met 
mdebouw@vub.ac.be SP
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BAELE JOHAN Hoofddocent Arch.
Johan Baele doceert aan VUB en Hogeschool Gent. 
Laureaat van talrijke nationale en internationale archi-
tectuurwedstrijden. Partner en ontwerper bij BARO en 
M+R International, auteur van boeken en publicaties 
over Architectuur, lid van verscheidene Architectuur- en 
Monumentencommissies.

CNUDDE GRIET Docent Lic. Rechten
Graduaat Toegepaste Communicatiewetenschappen en 
Public Relations HIBO Gent (nu “Egon”) 1992. Licenti-
aat in de Rechten UG 1997. Van 1997 tot 2006 actief als 
wetenschappelijk medewerkster aan de Vakgroep Pu-
bliek Recht UG. Advocaat sinds 1997, gespecialiseerd 
in Publiek Recht (stedenbouwrecht, (leef)milieurecht, 
bouwrecht, administratief recht, …). Lid van het Forum 
Milieuadvocaten. Geeft lezingen en publiceert over het 
vakgebied in boeken en tijdschriften. 

CORNE EVI Praktijkassistent Arch, Stedenbouwkun-
dige
Architect 1988, Master in de Architectuurwetenschap 
1992, Master in de stedenbouw 2005. Studiebeurs 
Hochschule für Angewandte Kunst 1990 (Oostenrijk). 
Verschillende eervolle vermeldingen waaronder de Go-
decharlewedstrijd 1989.Organisatie en coördinatie van 
symposia, tentoonstellingen, publicaties, wedstrijden en 
rondleidingen over architectuur en stedenbouw. Sinds 
1990 eigen architectenpraktijk. Verbonden aan de inter-
communale Leiedal als stedenbouwkundig ontwerper 
sinds 2001. Opgenomen in het register van Ruimtelijke 
Planners (sinds 2005).

DAVIDTS WOUTER Docent dr. Ir. Arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, UG 1997, en dr. in de Toe-
gepaste Wetenschappen, UG 2003. Sinds 2003 doctor 
assistent aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw 
van de UG. Sinds 2005 docent Architectuurtheorie aan 
de VUB. Publiceert over het museum, hedendaagse 
kunst en architectuur. Ontving in 2006 een British Aca-
demy Research Fellowship Award.

DE BOUW MICHAEL Assistent Ir. Arch.
In 2003 afgestudeerd als burgerlijk ingenieur-architect 
aan de VUB met een thesisonderzoek dat bekroond 
werd door verschillende prijzen. Praktijkervaring bij 
studiebureau Origin – Engineering & Architecture. 
Doctoraatsonderzoek over het renoveren van metalen 
draagstructuren.

DE TEMMERMAN NIELS Vorser Ir. Arch
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2002. Onderzoekt 
kinetische structuren in de architectuur, doctoraatson-
derzoek gesubsidieerd door het IWT.

DE WILDE KAREL Assistent Ir. Arch. Stedenbouwkun-
dige
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 1998. Opleiding 
stedenbouw Sint-Lukas, 2004. Architectuurstage bij 
architect Burtonboy. Assistent aan de VUB vanaf 2001. 
Doctoraatsonderzoek over duurzame renovatie van 
Brusselse kantoortorens. 

DEBOUTTE NIKLAAS Praktijkassistent Arch.
In 1988 afgestudeerd aan het Henri Van De Velde 
Instituut te Antwerpen. Stage bij architect Jo Crepain. 
Stichter-vennoot van Meta Architectuurbureau in 1992. 
Diverse architectuurprijzen en publicaties in binnen- en 
buitenland. In 2005-06 praktijkassistent Arch Sint-Lucas 
Brussel.

DEPUYDT JOSE Docent Arch
Afgestudeerd in 1984 aan het Hoger Architectuurin-
stituut van de Stad Gent. 1984-90 architect en actief 
betrokken in het beroepsverenigingsleven. Bijzondere 
licentie bouwtechniek VUB in 1990 en sindsdien ver-
bonden aan de vakgroep ARCH van de VUB. Docto-
raatsonderzoek over duurzaamheid op basis van een 
structurele vergelijking tussen pedagogische, architec-
tuurtheoretische en ontwerpprocessen in de architec-
tuur. Actief in diverse onderwijsvernieuwingsprojecten. 

DESCAMPS FILIP Docent dr. Ir. Arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, KUL 1988. Gedoctoreerd 
in 1997 aan laboratorium bouwfysica KUL over gecom-
bineerd water- en luchttransport in poreuze media. 
Medeoprichter (1995) en vennoot van Daidalos Peutz 
bouwfysisch ingenieursbureau. Lid van het winnend 
ontwerpteam in diverse architectuurwedstrijden. 

HENDRICKX HENDRIK Hoofddocent Arch. 
Architect. Beeldhouwer. Architectuurpraktijk 1970-78. 
Docent ‘ruimtelijke vormgeving’ in departement 4D-
vormgeving Hogeschool Gent. UNHCR Habitat expert 
voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Onderzoek 
in het domein van Duurzame Ontwikkeling aan de hand 
van Systeemtheoretische principes.

HENROTAY CAROLINE Vorser Ir. Arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2003. IWT-vorser 
vanaf 2004 met doctoraatsonderzoek over hulpverle-
ning in noodsituaties. 

KOLL MARYSE Secretaresse
Sinds 1990 verbonden aan de vakgroep Architectoni-
sche ingenieurswetenschappen. Secretariaat ARCH. 
Beheer bibliotheek.

LINDEKENS JONAS Ir. Arch. MArch 
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 1998. Behaalde 
een ‘Master of Architecture in Architectural Design’ 
aan de Bartlett School of Architecture (University Col-
lege London UCL, UK), onder leiding van Prof. Peter 
Cook (1999). Van 1999 tot 2001 assistent aan de VUB, 
betrokken bij ontwerpbegeleiding. Vanaf 2001 aspirant 
FWO met een doctoraatsonderzoek over ontwerpme-
thodes bij renovatie. Vanaf 2005 werkzaam bij META 
architectuurbureau.

MARTENS MARC Docent Ir. Arch. Ruimtelijk planner
Burgerlijk ingenieur-architect, KUL 1973. Gediplomeer-
de in de gespecialiseerde studies stedenbouw en ruim-
telijke ordening, KUL 2001. Medeoprichter (1976) en 
vennoot van de Werkplaats Voor Architectuur, architec-
tenassociatie. Opgenomen in het register van ruimtelijk 
planners van het Vlaamse gewest. Bestuurslid van de 
Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP).
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MOENS TINE Assistent Ir. Arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2001. Architectuur-
stage bij Brussels Office for Architecture tot 2003. Archi-
tectuurstage bij Jan Vanderstraeten gecombineerd met 
onderwijsvernieuwingsproject kennisbeheersysteem 
ARCHeMEDES, VUB tot 2005. Doctoraatsonderzoek 
over de optimalisatie van het visuële en thermische 
comfort in bestaande ziekenkamers via passieve kli-
maattechnieken.

MOLLAERT MARIJKE Hoogleraar Dr. B.b.Ir. en Bijz.
lic.inf
Burgerlijk bouwkundig ingenieur, VUB 1978. Stage bij 
Samyn & Partners 1985-87. Verbonden aan de VUB 
sinds 1978. Doceert aan VUB en ULB. Coördinator van 
de associatie TensiNet. Begeleidt onderzoek over mem-
braanconstructies en vormactieve structuren.

ROWIES GUY Docent Arch. Urb. HISLB 
Docent bouwconstructie HISLB 1975-80. Zaakvoerder 
studiebureau ‘Architectuur en Expertisen bvba’. Des-
kundige bij de Rechtbank Eerste Aanleg Mechelen 
– Brussel – Leuven – Antwerpen. Parketdeskundige 
Cel Verdwijningen. Consulair Rechter rechtbank Koop-
handel. 

SAMYN PHILIPPE Hoofddocent dr. Arch. B.b.Ir. MScE
Burgerlijk bouwkundig ingenieur, ULB 1971. MScE 
Massachusetts Institute of Technology 1973. Steden-
bouwkundige, ULB 1973. Architect ENSAV La Cambre 
1985. Oprichter architectuurbureau Samyn et Partners. 
Diverse architectuurprijzen en realisaties in binnen- en 
buitenland. Gedoctoreerd aan de ULiège in 1999 over 
de morfologie van structuren. Doceert aan L’institut 
Supérieur d’Architecture La Cambre en Université de 
Mons-Hainaut. Sinds 1984 verbonden aan de VUB. On-
derzoek naar de optimalisatie van constructies.

SCHOONJANS YVES Docent dr. Ir. Arch.
Afgestudeerd in 1984 aan Ug en gedoctoreerd in 2001. 
Doceert architectuurgeschiedenis aan de vakgroep ar-
chitectuur VUB en de Hogeschool voor Wetenschap en 
Kunst, St-Lucas Architectuur. Publiceert in het vakge-
bied architectuurgeschiedenis en –theorie.

SOMERS GERT Praktijkassitent Ir. Arch
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2002. Geselecteerd 
voor de Meesterproef van de Vlaams Bouwmeester in 
2003. Tot 2004 medewerker bij noA-architecten te Brus-
sel. Eigen architectuurpraktijk sinds 2005. 

VAN MELE TOM Vorser Ir. Arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2003. Doet onder-
zoek naar ‘interactive spatial structures’ met doctoraats-
beurs van IWT. Webmaster studioZ.

VAN SANDE HERA Docent Ir. Arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, UG 1991. Medewerker 
van Toyo Ito voor het Brugge 2002 paviljoen en voor de 
wedstrijd Muziekforum in Gent, 2004. Talrijke lezingen 
en publicaties over Japanse architectuur. Editorial As-
sociate bij A+U.

VAN DER VELDE THOMAS Ir. Arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2004. Master Cul-
tuurwetenschappen, Film- en Beeldcultuur, VUB 2005. 
Medewerker TensiNet. Redactie en layout jaarboek.

VERDONCK ANN Docent dr. Arch. MSc.
Interieurarchitect 1984, Architect 1989, Master in monu-
mentenzorg 1994. Organisatie van diverse architectuur-
wedstrijden, tentoonstellingen en architectuurparcours. 
Auteur van architectuurgidsen en diverse voordrachten. 
Doctoraatsonderzoek over “De zoektocht van Huib 
Hoste, naar de nieuwe betekenis van kleur in de archi-
tectuur”. Vennoot bij het studiebureau Examino cvba 
(Lovendegem).

VOET CAROLINE Praktijkassistent Arch. AA Ma 
Architect, Henri van de Velde Instituut 1997.Graduate 
Design Programme aan de Architectural Association te 
Londen, 1999. Werkte voor Zaha Hadid Architects en 
Christian Kieckens Architects. Godecharle laureaat, 
2001. Vanaf 2004 eigen praktijk met Jeroen Theuns. 
Organiseerde verschillende workshops en seminaries 
in België en het buitenland. Begeleidde AA Dip5 met 
Christian Kieckens in 2001-2002. 

WASTIELS LISA Vorser Ir. Arch. MDesS
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2004. Master in 
Design Studies: Product Design, de Harvard Graduate 
School of Design (2005, Cambridge, USA). FWO-as-
pirant met doctoraatsonderzoek naar de sensorische 
eigenschappen van materialen in architectuur. In 2005 
visiting PhD-student aan het Departement Architectuur-
Building Technology op M.I.T. (Cambridge, USA) onder 
begeleiding van J. Fernandez.

WOUTERS INE  Docent dr. Ir. Arch. 
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 1996. Gedoctoreerd 
in 2002 over bouwtechniek en fire engineering. Voorzit-
ter ORIA. Redactie ‘Erfgoed van Industrie en Techniek’. 
Onderzoekt de reconversie van 19de eeuwse staal-
structuren.
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Aerts Dorien
Anastasiades Kostas
Arits Stef
Bremmers Sophie
Bulinckx Haike
Ceranoglu Dilek
Ceuppens Dries
Christiaens Britt
Deboeck Nina
Dekock Mathias
Depoorter Iris
Devriese Kim
Eryürük Zehra
Foccaer, Quinten
Fortuin Karolien
Ghys Roeland
Heirbaut Sye Nam
Herssens Wouter
Kaya Ipek
Kizmaz Ferhat
Kobiak Anna
Kuijpers Wesley
Langens Carmen
Ost Wim
Peeters Haaike
Philips Joris
Piccoli Franck
Richardson James
Robberechts Sofie
Roekens Jan
Ruys Emilie
Somers Liese
Suzuki Yuki
T’Seyen An
Van de Velde Dieter
Van Gaever Romy
Van Laethem Dries
Van Walleghem Patrick
Van Wyngaerden Sander
Vanderheijden Jellina
Vanhee Hannah
Vereecke Valentine
Vermeersch Karel
Zenner Kitty

Beeckmans Sven
Bruch Agaat
De Bo Brecht
Dekeyser Liesbeth
Detemmerman Pieter
Ernult Kathia
Franck Pieterjan
Geudens Ken
Herthogs Pieter
Kegels Els
Liekens Eleen
Melsens Sarah
Panneels Nick
Pierard Florence
Roels Yannick
Van den Brande Natasja
Van Ertvelde Nienke
Van Thienen Tinneke
Wils Bart

Alderweireldt Joerie
Beyl Marijke
Bigaré Emilie
Lefeber Michael
Meyers Kris
Philips Rafaël
Roussel Katrien
Vandendriessche Sander
Vanhoutte Marijn
Verheyleweghen Lore

1IA
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Baelus Tom
Bervoets Sarai
Buffels Ellen
Elsen Stijn
Geraerts Jelle
Geysenbergh Lieven
Janssen An
Kempkes Suzy
Lauriks Leen
Matyn Sepp
Meert Jago
Toufali Moustafa
van der Tempel Maaike
Vanden Bavière Francis
Vander Voorde Anke
Vantomme Lore
Verswijver Koen
Weins Emilie

De Bonte Kristof
De Cock Steven
De Laet Lars
De Vos Steven
Decock Friedl
Desmet Deborah
Druyts Bieke
Gaens Sabrina
Geuens Jeroen
Lieten Stephanie
Michiels Igor
Moens Hermann
Paduart Anne
Ramault Carla
Remy Olivier
Speelman Reinout
Timmermans Debbie
Van der Veeken Hellen
Van Loo Ouchy
Vander Voorde Anke
Verschueren Natalie

4IA

5IA
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