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Trans-formatie

In het architectuuratelier werd gewerkt rond
transformaties, herbestemmingen, renovaties en
aanpasbare architectuur. De Lamot site in Mechelen,
de Boelwerf in Antwerpen en het Circus in Gent werden
grondig onder handen genomen.

Trans-mutatie

Maart-maand, Architectuurmaand. Opnieuw werd gekozen
voor de werkbare formule van lezingen en workshops.
Op dinsdagen participeerden de studenten aan een
experiment in de marge tussen ﬁlm en architectuur. Op
donderdagen vertelden 4 jonge architecten en ingenieurs
hoe hun leven en werk veranderde door stage te lopen
bij een grootmeester. Adepten van Richard Rogers,
Diener&Diener, Toyo Ito en Architecture Studio getuigden
en overtuigenden.

Trans-cendent

Tijdens de avonden van het onderzoek werden de
interesses en bekommernissen van architectuurvorsers
geconfronteerd met die van de bouwkunde. Boeiende
verhalen over structuren, materialen, methodologieen en
ontwerpstrategieen deden de uren voorbij vliegen. Een
bevruchtende formule die zeker voor herhaling vatbaar
is.

Trans-locatie

In maart trokken de studenten en professoren een
week naar Wenen . Van woning tot sportstadium, van
middeleeuwse tot 21ste eeuwse architectuur, van
‘s morgens tot in de late avond, ... elke vierkante
centimeter werd ontdekt!

Trans-mutatie

Het onderwijssysteem met twee kandidatuur- en drie
graadsjaren maakt plaats voor de Bachelor-Master
opbouw. De afdeling Architectuur van de VUB loopt ver
vooruit op deze programmahervorming. Daar waar in
andere universiteiten dit jaar het eerste Bachelor-jaar in
voege gaat is het programma van de VUB al doorgevoerd
tot en met het vierde jaar! Deze vierdejaars studenten
zullen de eerste zijn die een ‘meesterproef’ in de
architectuur voltooien.

Trans-it

Nieuwe enthousiaste medewerkers vervoegden het
team. Filip Descamps begeleidt de studenten om de
architectuurprojecten bouwfysisch te optimaliseren. Ivan
Nevzgodin zet zijn kennis en ervaring in om richtlijnen
op te stellen voor de renovatie van de Brusselse
kantoortorens.
Van Gerard Van Zeyl nemen we afscheid. Gerard
doceerde architectuurtheorie en leverde een belangrijke
bijdrage in het gestalte geven aan onze eigenheid.
Benieuwd en met hoge verwachtingen kijken we uit naar
zijn opvolger.
Ine Wouters
Voorzitter Opleidingsraad
juni 2005

Trans-continentaal

Australië is OUT, Zuid-Afrika en Portugal zijn IN.
Verschillende studenten trokken er dit jaar een semester
of een volledig jaar tussenuit. Een nog groter aantal heeft
zijn uitwisselingdossier ingediend en staat te popelen om
zijn koffers te pakken. Het virus heeft toegeslaan.

trans, trA;ns, -nz; see note below/
In sense 2 also as attrib. adjective trans.
[Latin, from trans preposition ‘across, over’.]

Ine Wouters

Jaarboek of geen jaarboek, bij de aanvang van het
academiejaar 2004-2005 werd beslist om opnieuw rond
een thema te werken. Geen plaatsgebonden thema,
zoals vorig jaar (de kust), maar iets universeler. Na een
enthousiaste woordenstorm kwam TRANS uit de bus.
TRANS deed ons de bestaande activiteiten vanuit een
andere invalshoek benaderen en was de voedingsbodem
voor nieuwe initiatieven.

inleiding

transacetylase
trans-annular
transpulmonary pressure
transboard
trans-border
trans-boundary
trans-channel
trans-code
transcoloration
transcolour
transconfessional
transconformation
trans-conjugant
trans-cortical
transcreate
tran-scribble
tran-scribbler
trans-crystalline
transculturation
trans-currence
trans-current
transcutaneous
transdenominational
transderivational
trans-dermal
transdetermination
trans-dialect
transdisciplinarity
transdisciplinary
transearth
trans-element
transelementate
transelementation
transempirical
trans-equatorial
transessentiate
trans-fashion
trans-fat
trans-fatty acid
transfeminate
trans-ﬂuvial
trans-frontier
trans-global
transhistorical
transhydrogenase
transindividual
trans-insular
trans-isthmian
transketolase
trans-lunar
trans-lunary

trans-make
trans-marginal
transmaterial
trans-membrane
transmethylation
trans-mortal
trans-mundane
trans-mural
trans-national
trans-nationally
trans-natural
trans-nature
trans-normal
trans-ocean
trans-ocular
transoid
trans-orbital
trans-Paciﬁc
tran-speciate
trans-peptidase
transpeptidation
trans-personal
transphenomenal
transphosphorylation
transplutonium
trans-polar
transpolitical
trans-prose
transprovincial
trans-pulmonary
transqualify
trans-racial
trans-riverine
trans-shape
trans-Siberian
trans-species
trans-speciﬁc
trans-stellar
trans-subjective
trans-synaptic
transtage
transthoracic
transurethral
transvaluation
trans-value
trans-venom
transverbation
trans-world
trans-cultural
transcultural psychiatry
trans-bay
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transitwoning

plooistructuren | tweede huid

prof. Hendrik Hendrickx | ass. Karel De Wilde | ass. Caroline Voet

workshop architectuur

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.

1 IA
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EVENEMENTEN

projecten 2004 - 2005
4 juli - 8 juli

tentoonstelling

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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Sarah Melsens
Nick Panneels
Brecht De Bo

Nienke Van Ertvelde
Sven Beeckmans

Natasja Van den Brande

Thierry Wellens

Pieterjan Franck
Ken Geudens

Nienke Van Ertvelde

1 IA

Na deze inleidende opdracht werd
overgegaan naar wat algemener
onder ‘architectuur’ wordt verstaan.
Er werd vertrokken van een grondige
structurele en ruimtelijke analyse
van een bestaand project. De
vakantiewoning te Zeebrugge van
architect Callebout werd hiervoor
gebruikt. Deze analyses moesten
leiden tot kennis die achteraf bij
het ontwerpen van een woon- en
werkcel gebruikt kon worden.

Natasja Van den Brande

Deze tweede huid werd uitgaande
van de studie van de menselijke
ﬁguur gemaakt. Rond de persoon,
in dit geval de student zelf, werd
een volume opgebouwd uit vlakke,
stijve platen, dat zo weinig mogelijk
overtollige ruimte inneemt. Hierbij
moest echter rekening gehouden
worden met de beperkingen die de
materiaaleigenschappen opleggen.
Het materiaal moest efﬁciënt en
in functie van zijn karakteristieken
gebruikt worden (voor kleding wordt
ander materiaal gebruikt bvb).

2 ontwerp woonunit

Sarah Melsens

1 tweede huid

Vincent De Vits | Eleen Liekens | Roeland Ghys | Wesley Kuijpers

Liesbeth Dekeyser

Aagje Bruch

Wat is architectuur? Het is een vraag
die geen allesomvattend antwoord
heeft. Om los te komen van de
traditionele ideeën hieromtrent
werd het academiejaar gestart met
een inleidende oefening. Los van
complexere functies kan gesteld
worden dat architectuur in eerste
instantie bescherming biedt tegen de
weersomstandigheden en dus een
tweede huid is voor het menselijke
lichaam.

De eigen woon- en werkomgeving
werd ontworpen in een beperkt
volume van 4m breed, 12m lang en
3m hoog. Dit houdt in: een werktafel,
bergruimte, slaapruimte, eventueel
zitruimte en beperkt sanitair. Hiervoor
moest het volume betreedbaar zijn,
en er moest gedacht worden aan het
binnenlaten van natuurlijk daglicht.
Het materiaal dat voor deze
opdracht gebruikt werd is hout.
Hiermee werd een opbouw met
skeletstructuur (cfr. Callebout) en
invulwanden uitgewerkt. Om dit te
kunnen uitwerken werd informatie
opgezocht over het materiaal hout.
Er werden eerst een aantal
basishandelingen (staan, zitten,
lopen, werken) dieper onderzocht.
Dit ‘onderzoek’ moest inzicht geven
in de ruimtelijke noden en werd
gekoppeld aan de discipline van de
ergonomie.
In het tweede semester werd een
reële problematiek onder handen
genomen: hoe kan men het hoofd
bieden aan het onverwachte verlies
of de vernieling van een woonst
en de slachtoffers helpen bij hun
morele en materiële behoeften? Ook
bij de noodzakelijke renovatie van
sociale woningen of studentenkoten
is de tijdelijke huisvesting van de
bewoners een belangrijk probleem.
Deze ernstige sociale problematiek
belangt iedereen aan, maar is
vooral een drama voor mensen met
een laag inkomen. Het doel van
transitwoningen is om deze mensen
onmiddellijk een tijdelijke woonst
te bezorgen, voor een periode van
bijvoorbeeld zes maanden en dit
tegen een bescheiden huurprijs.
In de nabijheid van de huidige
woonplek moeten tijdelijke woningen
met een maximale woonkwaliteit
voorzien kunnen worden. Deze
tijdelijke
woningen
moeten
bruikbaar zijn op verschillende
plekken, daar waar het nodig is,
aanpasbaar zijn aan het aantal
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Nick Panneels

Liesbeth Dekeyser
Kathya Ernult
Brecht De Bo

Bart Wils

Pieter Hertogs

Nienke Van Ertvelde
Nienke Van Ertvelde

Pieter Hertogs
Kathya Ernult
Sven Beeckmans

Brecht De Bo

Emilie Ruys

Soﬁe Bremmers

Florence Pierard

Sarah Melsens
Els Kegels

Aagje Bruch

In
eerste
instantie
werden
opzoekingen
gedaan
omtrent
metaal, zoals in het eerste semester
werd gedaan omtrent het materiaal
hout. In tweede instantie moest een
concept ontwikkeld worden voor de
opbouw van een driedimensionaal
knooppunt. Een knooppunt is de

Sven Beeckmans

De verschillende deelaspecten
waarmee rekening moest gehouden
worden
Structuur;
Ruimte;
Situatie; Vorm - werden afzonderlijk
beschouwd. Dit gebeurde echter
steeds zonder de andere aspecten
uit het oog te verliezen. Steeds
werden alle aandachtspunt dus in
beschouwing genomen, maar één
ervan in detail.

Bart Wils

personen dat opgevangen moet
worden en herbruikbaar zijn op een
andere plek wanneer de renovatie
afgelopen is.
De opdracht is
dus niet het ontwerpen van één
vaststaande woning voor een
welbepaald aantal personen op een
vaste locatie. Er moet een concept
ontwikkeld worden waarmee op
eender welke plaats op eender welk
tijdstip een woning voor eender welk
aantal personen kan opgetrokken
worden en dit met een minimum aan
middelen en inspanning. Aan de
hand van het uitgewerkte concept
kan nadien op een welbepaalde
locatie een antwoord geformuleerd
worden op een welbepaalde vraag.
Pas in deze fase wordt het concept
gematerialiseerd, en wordt er een
vorm aan gegeven.
Om deze, toch wel veeleisende,
opdracht tot een goed einde te
brengen werden een aantal stappen
doorlopen die de student moesten
begeleiden in de zoektocht. De
opdracht werd ook beperkt tot het
ontwikkelen van een concept voor
een eengezinswoning (gaande van 2
tot 8 personen), groepswoningbouw
werd voorlopig buiten beschouwing
gelaten.

plaats waar structuurelementen
uit
verschillende
richtingen
samenkomen en verbonden moeten
worden. Om tot het concept voor de
volledige conﬁguratie te komen werd
er in omgekeerde richting gewerkt:
het samenstellen van verschillende
lineaire structuurelementen werd stap
voor stap onderzocht. Vertrekkende
van
de
minimumconﬁguratie
(twee
structuurelementen
in
elkaars verlengde) werd via het
samenbrengen van twee richtingen
overgegaan naar drie richtingen.
Met het uiteindelijke totaalconcept
moeten
deze
verschillende
verbindingen mogelijk zijn. De
verschillende verbindingen zijn een
uitwerking van hetzelfde principe,
geen alleenstaande oplossingen.
Het concept voor de transitwoning
werd ook ruimtelijk uitgewerkt.
Hierbij was van belang dat, aan
de hand van het uit te werken
concept, woningen voor 2, 4 of
8 personen moesten kunnen
uitgewerkt worden. Een uitbreiding
van de 2-persoonswoning naar de
8-persoonswoning moest hierbij op
relatief eenvoudige wijze mogelijk
zijn. De uitgewerkte staalstructuur
van de vorige deelopdracht werd
hier in het achterhoofd gehouden.
Proportie bood hier tevens feedback
ten aanzien van de uitgewerkte
structuur.
Naast
het
aspect
van de minimumruimte en de
organisatorische randvoorwaarden
m.b.t. het inrichten van een ruimte,
werd in deze ‘approach’ onderzocht
hoe
verschillende
ruimtelijke
kwaliteiten kunnen bijdragen tot een
conceptvorming rond de ervaring
van de ruimte door de ‘bewoner’
ten gunste van een te realiseren
architectonische kwaliteit. Pas na
toevoeging van algemene principes
qua oriëntatie aan het concept moest
de woning vormgegeven worden
aan de hand van het ontwikkelde
concept.
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De volgende tekst is
o.a. een selectie uit zijn
afscheidscollege dat hij op 27
mei 2005 gaf aan de TU/e.
volledige versie: ww.tue.nl/bib/

Le Corbusier: Rio de Janeiro
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Gerard Van Zeijl

architectuur en gastvrijheid

Prof. Dr. Ir van Zeijl was van
1992 tot 2005 hoofddocent
Theorie van de Architectuur
aan de Vrije Universiteit
Brussel.
Tevens was hij
werkzaam als hoogleraar
Architectuurgeschiedenis
en Theorie aan de faculteit
Bouwkunde van de
Technische Universiteit
Eindhove (TU/e).

Ooit zag ik als kind de tafel als mijn huis. Een tafel die,
van onder bezien, met zijn verborgen schuiﬂade de
technische en functionele voorwaarden vormde voor
het huiselijk geluk. Van daaruit zag ik de gloeiende
haard en de schuifdeuren naar de kamer waarin gasten
werden ontvangen. Soms wel heel vreemd bezoek toen
twee zwaar bewapende duitse soldaten mijn broer naar
een werkkamp wegvoerden. Helaas hadden wij naast
de haard geen geweren! Ik speelde de oorlog na met
soldaatjes en bouwde op zolder temidden van een enorme
spoorbaan diverse gebouwen, gemaakt van opgespaarde
sigarenblikken van mijn vader, in feite ‘Blechtrommels’.
Hij maakte trouwens zelf prachtige maquettes van de
seinhuizen van de architect Van Ravensteyn. Op de
voorpagina van mijn vaders Rotterdamse Modelbouw Club
zag ik, naast de spoorwegbruggen en een overscherend
vliegtuig, de beroemde Van Nelle-fabrieken. In zijn
boekenkast kwam ik afbeeldingen van zowel El Lissitzky
als Le Corbusier tegen. Van de laatste de beroemde
tekeningen waarin hij een villa met uitzicht op de rots in
de baai van Rio ensceneert: een man neemt plaats op
een stoel, we zien een raam verschijnen, de wanden erbij
en het huis is klaar!
Als kind trof mij dit bijzonder: het raam was zowel uitzicht
als denkraam!
Keek ik uit mijn slaapkamerraam, dan ontwaarde ik
een zwembad dat, in het midden van een omringend
woonblok met een veelheid aan balkons en dakterassen
was ingebouwd.
’s Zomers was door het opengeschoven dak meestal
een vrolijk zwemspektakel te horen, soms was een
heilig ritueel van Wederdopers zichtbaar. Het was een
woonblok dat voor mij als maatstaf zou gaan dienen om
dat van Sauvage in Parijs, de Karl Marxhof in Wenen of
l’immeuble vila van Le Corbusier te kunnen begrijpen.
Over blokken gesproken, ik speelde overigens met de
zogeheten ‘Anker steenbouwdozen’ van mijn grootvader,
waarmee ik, behalve een stal met Kerst, alle typen
gebouwen uit de 18e en19e eeuw heb gemaakt. Iets
dat mij later bij mijn studie naar Durand goed te pas zou
komen.
Met Oud en Nieuw werd ik mij bewust dat achter mijn
woonblok een scheepswerf in de bossen langs de Nieuwe
Waterweg lag verborgen. Zo hoorde ik om twaalf uur het
loeien van de schepen en zag het vuurwerk dat zeelieden
uit verre en vreemde streken afstaken. Overdag kon ik,

als ik op het dak klom, de werf zien liggen en de rivier zien glinsteren, maar mijn ervaring van tijd en
ruimte was wel het sterkst, toen ik, op het eind van de oorlog, als vijfjarig kind door de zelfgebouwde
sterrenkijker van mijn vader de ringen van Saturnus mocht bekijken. Door zijn belangstelling voor
Copernicus was ik eigenlijk meer gefascineerd door de ronddraaiende koepel van de sterrenwacht
van Mount Palomar dan door die van de St. Pieter, die de Roomse blik binnen het eigen hemelrijk
gevangen hield om de wetenschappelijke ambities te trotseren. En studeerde Christophor Wren
geen sterrenkunde en architectuur?
Hoewel ik het altijd belangrijk heb gevonden dat architectuur een eigen binnenwereld kan scheppen,
is het van even groot belang dat een venster uitziet op de wereld. Het gaat in de architectuur immers
niet om het ‘solus ipse’ van een instituut, welk dan ook. Daarom houd ik nu nog op kinderlijke wijze
van de tekeningen van Lebbeus Woods, waarin het ontdekken van ongekende ruimtes een grote
rol speelt, zowel in de helverlichte cosmos als in de donkerte van de aarde. Als kind verkende ik zo
het donkere Sterrenbos en trachtte mijn ruimtelijke orientatie aan te scherpen, maar rustte niet eer
ik de weg kwijt raakte, want dan zijn ontdekkingen nabij.
Eens ontdekte ik aan de rand van het bos een modern woonhuis dat zó met de brute baksteen
van mijn eigen woonhuis contrasteerde, dat deze shock mijn levenslange verbond met architectuur
bepaalde. Het was één van de ijle villa’s van Brinkman met zijn witte stucwerk, lichtblauw geverfd
metaal, helblauwe tegels en ﬁjnzinnig uit de bouwmassa gesneden ramen. Tussen het groen
was het inderdaad een schip zoals ze elders op de Nieuwe Waterweg door het groen van het
Sterrenbos schemerden. In die tijd werd ik in het stedelijke museum door de eerste schilderijen van
Karel Appel overrompeld! Geloof me, ik heb mij nooit meer zó sterk in het spanningsveld tussen
Appolinische abstractie van de architectuur en Dyonisische dronkenschap van de kunst bevonden
als toen! Kortom, een kindertijd waarin architectuur zich als een uitgesproken passie aan mij heeft
opgedrongen, om mij tenslotte als ‘vrijwillige gevangene’ aan haar over te geven.
Genoeg. Ik kan en wil noch Rossi noch Koolhaas imiteren. Ik wil slechts beweren dat de studie
van architectuur met passie aanvangt. Daarom is het primaire onderwijsdoel het kweken van
passie. In de woorden van Herakleitos: ‘het gaat in het overdragen van kennis niet om het vullen
van een emmer zonder bodem, maar om het ontsteken van een vuur’. Echter moet een student
kennis sprokkelen om een vuur te laten ontbranden. Het vuur van Prometheus gaat pas branden
als de vuurstapel samenhang vertoont van kennis en motivatie. Dan ontstaat creativiteit en
inventiviteit, de eigenschappen van een ingenieur. Het gaat erom deze beide aspecten soepel
en onopvallend bij de student ter sprake te brengen en zijn eigen wijsheid uit te lokken. Om te
vermijden dat een eigenwijsheid ontstaat die tot verstarring en narcisme leidt, is het nodig om het
karakter aan te spreken dat eigenzinnigheid teweeg brengt. Eigenzinnigheid wordt gediend door
de student te confronteren met het karakter van architectuur. Hij wordt pas erudiet en bescheiden
als hij deze spanning binnen een historisch discours durft te plaatsten om zijn
oorspronkelijkheid te relativeren in termen van ‘theorein’, dat beschouwende
en verwonderende houding betekent. Tenslotte bepleit ik dat ook onderzoek
is gebaseerd op passie, kennis en reﬂectie. Ja, dit is een pleidooi voor men
taliteitsgeschiedenis, die de materiële geschiedenis van het ontwerpen van
architectuur begeleidt.
Voorwaarde voor een oorspronkelijke theorie, is dat niet alleen de
geschiedschrijving van architectuur haar ‘epistemologie’ onderzoekt, maar
bovenal dat de bouwkundige disciplines, waaronder de architectuur, zich
met hun eigen geschiedenis uiteenzetten. Sterker, de universiteit zou een
kader moeten ontwikkelen waarin de kennistheoretische premissen van
El Lissitsky

13

Architectuuronderwijs is simulatie en inwijding, het ontwerpen van een gebouw wordt daarmee
binnen de bereikbare grenzen geplaatst van argumentatie en verbeelding.
Docent en student dagen elkaar in het denken over en het maken van architectuur uit, maar laten
tevens ruimte aan de reﬂectie. Zij handelen binnen de architectonische cultuur en interpreteren
deze in relatie tot een breder maatschappelijk en historisch kader. Architectuur bevat aldus een
vermogen tot oordeel, tot kritiek.
De architectonische cultuur beoefent universele begrippen als vorm, ruimte, structuur en tijd
resp licht, betekenis, type en situatie in relatie tot elementaire criteria als nut, schoonheid en
sterkte. Ze ondervraagt deze echter binnen culturele thema’s van lange duur zoals universialiteit,
multiculturaliteit, pragmatiek en duurzaamheid, en problemen van korte duur zoals identiteit,
tektoniek, dichtheid en virtualiteit.
De architectuurdisciplines architectonisch ontwerpen, architectuurtheorie en -geschiedenis staan
voor het instrument, de strategie en de reﬂectie.
De bouwkundige disciplines constructie, bouwfysica ea dragen bij aan de maakbaarheid van het
architecturaal concept en omgekeerd stellen zij de vraag van de architecturale consequentie van
de bouwkunde.
Het onderzoek in de architectuur kan zich als zelfstandig en kritisch vermogen ontwikkelen en
de vraag stellen naar de wijze waarop het zich op het onderwijs en het ontwerp betrekt. Wil het
onderzoek zich diepgaand en autonoom ontwikkelen dan is een distantie voorwaarde. Als het
instrumenteel onderzoek gericht is moet het zich niet aan reﬂectie onttrekken. Architectuur betreft
een besef, dat zich als kwaliteit binnen de alledaagse cultuur ontvouwt, maar haar niveau ontleent
zij tevens aan een rijke traditie.

14

VUB ONDERZOEK

Tien stellingen zijn onvoldoende om architectuur in haar vele gedaanten te beschrijven.
Het is een vakgebied, dat zich onttrekt aan omschrijving, zich distantieert van deﬁnitie.
Echter kan architectuur niet om de disciplines heen, die haar eenvoudigweg willen bepalen.
Omdat noch de dingen, noch de mensen zich volledig door strikte criteria willen laten bepalen, kan
architectuur niet volmaakt, ten hoogste vanzelfsprekend zijn.
Vanzelfsprekendheid is geen compromis, maar een uiterste vorm van realiteit, waarin architectuur
haar vermogen verbindt met onvermogen om de wereld te verbeteren.
Architectuur moet een streven bevatten, maar dient de ideale utopie te relativeren.

Hendrik Hendrickx | Caroline Henrotay | Wim Debacker

Architectuur wordt tastbaar in een gebouw, voorstelbaar in een verhandeling.
Architectuur bevat kennis van ongekende realiteit, ze is conventie en inventie.
Architectuur beweegt zich op het nivo van nut, sterkte en schoonheid.
Architectuur kenmerkt zich door vorm, ruimte, structuur en tijd.
Architectuur wordt bepaald door ontwerp, theorie en geschiedenis.
Architectuur is kunst en wetenschap en geen van beiden, ze is.
Architectuur is een fenomeen, haar concept verschijnt en verdwijnt.
Architectuur is immanent, transparant, pragmatisch en hybride.
Architectuur daagt uit tot tegenspraak, ze is ondraaglijk licht.
Architectuur wordt vanzelfsprekend tussen gemeenplaats en poezie.

Aanpasbaarheid als basis van duurzame menselijke nederzettingen

Laat ik eerst komen tot de formulering van ‘vermogen’,
letterlijk: de ‘faculteit’ van architectuur.

In 1976 werd in Vancouver de eerste
UN–conferentie gehouden omtrent
de problematiek van huisvesting
en menselijke nederzettingen en
de acties die, gelet op de continue
bevolkingsgroei, op nationaal en
op internationaal niveau moeten
worden ondernomen. Tijdens
de conferentie, “Habitat: United
Nations Conference on Human
Settlements”, werd een holistisch
concept ontwikkeld met betrekking
tot menselijke nederzettingen.
Deze omvatten onder andere
huisvesting, gebouwen, planning,
veranderingen in het milieu,
nationale
en
internationale
ontwikkelingen en hun onderling
verband.

Duurzame ontwikkeling

de technische wetenschappen in een ﬁlosoﬁsch en historisch discours samenhangend worden
verhelderd.
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Slum Kenia

daklozen in het Westen

De Vancouver Declaration beschrijft “human settlements”
als volgt:
“Human settlements means the totality of the human
community - whether city, town or village - with all the
social, material, organizational, spiritual and cultural
elements that sustain it. The fabric of human settlements
consists of physical elements and services to which these
elements provide the material support. The physical
components comprise Shelter (…), Infrastructure (…)
and Services (…).
Gezien de continue en versnelde ontwikkelingen
pleit Habitat voor aanpasbaarheid in het plannen en
uitvoeren van huisvesting en menselijke nederzettingen.
Ontwikkeling is een continu proces dat kan worden
begrepen als het resultaat van aanpassingen en/of
nieuwe combinaties van bestaande, tastbare en niet
tastbare, elementen. De wijze waarop ontwikkeling
materieel wordt ondersteund zou dus ook procesmatig
moeten verlopen.
Artefacten en de basiselementen waaruit ze zijn
opgebouwd kunnen externe ontwikkelingen steunen
indien mogelijke aanpassingen van bij het ontwerpproces
voorzien zijn.
Wil men de problematiek van “Human Settlement” op
een duurzame wijze aanpakken, dan wordt er gepleit
voor een procesmatige benadering. Uit de omschrijving
van duurzame ontwikkeling opgesteld door de ‘World
Commission on Environment and Development’ kan
men concluderen dat de mogelijkheid tot (omkeerbare)
veranderingen onmisbaar is .
‘Sustainable development is development that meets the
needs of the present without compromising the ability of
future generations to meet their own.’

slum and skyscraper in Bankok, Thailand

World Commission on Environment and Development (1987).

Menselijke nederzettingen moeten kunnen inspelen op
de plaats- en tijdgebonden noden. De term ‘Sustainable
Human settlement’ krijgt bijgevolg pas invulling wanneer
aanpasbaarheid vanaf de eerste ontwerpfase wordt
geïntegreerd. Op deze manier kunnen menselijke
nederzettingen externe en interne processen opvangen
in een voortdurend veranderende wereld.
Het streven naar een zo groot mogelijke aanpasbaarheid
van artefacten en hun onderdelen biedt tevens een
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verwoestijning

antwoord op huidige en toekomstige wereldproblemen.
Aanpasbaarheid houdt hergebruik van basiselementen
en materialen in en biedt de mogelijkheid om een
minimale unit, volgens de ﬁnanciële mogelijkheden van
de bewoner, te upgraden. De ontwikkelde aanpak streeft
bijgevolg naar een duurzame oplossing als antwoord op
de toenemende vervuilingen, het gebrek aan grondstoffen
en het gebrek aan toegang tot het wonen van één derde
van de wereldbevolking.
Een vergelijkbare vorm van aanpasbaarheid vindt men
terug in de natuur. Zowel anorganische stoffen als
levende organismen zijn opgebouwd uit een beperkt
aantal basiselementen. Dankzij de standaardisatie
van de basiselementen en hun verbindingskrachten
herkent men een systematiek in de wijze waarop ze
gecombineerd kunnen worden. Subatomaire deeltjes
worden gecombineerd tot gestandaardiseerde atomaire
elementen, die op hun beurt aanleiding geven tot de
vorming van gestandaardiseerde moleculen. Een
beperkt aantal moleculen vormt dan weer de bouwstenen
van DNA, die door combinatie cellen en bijgevolg het
organische leven vormen.
Een duurzame kunstmatige wereld moet voorzien zijn
van dezelfde (aanpassings)eigenschappen als deze die
de ontwikkeling van de natuur al zo lang waarborgen,
namelijk de mogelijkheid tot verandering, polyvalentie en
(her)combineerbaarheid. Dit is enkel mogelijk als er een
eenduidige compatibiliteit bestaat. Door gebruik te maken
van standaardisatieregels die de vorm en de maat van
de basiselementen bepalen, kunnen deze “bouwstenen”
effectief op een eenvoudige wijze gecombineerd en
uitgewisseld worden.

upgrading van een minimale woonunit

opbouw van een atoom

DNA

Bovenstaande aanpak maakt het mogelijk om met een
minimaal aantal basiselementen een maximaal aantal
oplossingen te ontwikkelen – ‘Do more with less’. De
compatibiliteit en polyvalentie van de basiselementen
staan bovendien borg voor maximaal (her)gebruik, wat
toelaat het materiaal- en energiegebruik tot een minimum
te beperkten. Het voorgestelde concept omvat bijgevolg
ook een belangrijke ecologische component .
De
de
de
Het

vakgroep architectuur voert onderzoek naar
ontwikkeling van een duurzame aanpak voor
problematiek van menselijke nederzettingen.
voorgestelde concept steunt op een maximale

combinatie van een minimaal aantal basiselementen tot
verschillende schelter oplossingen
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infopaviljoen voor Mechelen 2005
kunstenaarsgite in de silo’s van Lamot™

prof. Ann Verdonck | ass. Caroline Voet

2 IA

Daarnaast wordt in samenwerking met de staalproducent
ARCELOR een bouwkit ontworpen, inzetbaar in
internationale hulpmissies. Ten gevolge van strenge
transporteisen vertrekt het voorstel voor de bouwkit van
een container die voldoet aan de strenge ISO-normen.
De samenstellende basiselementen kunnen, naast
transport, gebruikt worden voor allerlei veldtoepassingen
zoals logement, kantooraangelegenheden, sanitair en
medische verzorging.
Gezien het grote toepassingsgebied en de speciﬁeke
noden van iedere interventie worden in beide
onderzoeksprojecten
polyvalente
oplossingen
voorgesteld die eenvoudig kunnen worden aangepast
aan de locale eisen.

reconversie van een kempenaer tot atelierboot

overgang van minimale shelter tot ‘permanente’ woning

aanpasbaarheid, polyvalentie en hergebruik. Het
onderzoek spitst zich voornamelijk toe op de materiële
ondersteuning bij humanitaire interventies.
Dankzij de ﬁnanciële steun van IWT Vlaanderen,
wordt een aanpasbaar bouwsysteem ontwikkeld voor
van de huisvestingsproblematiek in noodsituaties.
Het bouwsysteem steunt op het generatieve vormen maatsysteem voorgesteld, en deels ontwikkeld,
door prof. Hendrickx en architect Vanwalleghem.
Deze standaardisatieregels laten toe om de geboden
oplossingen aan te passen aan de locale noden maar
biedt tevens de mogelijkheid de basiselementen in een
latere fase te (her)gebruiken. Op deze wijze wordt een
materiële continuïteit verwezenlijkt van noodhulp naar
duurzame ontwikkeling. Het onderzoek spitst zich toe
op de noodhulp en het gebruik van ﬂexibele, lichtgewicht
materialen.
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Tinneke Van Thienen

Langsheen de Dijle werd een onthaal ontworpen dat
dienst kan doen als knooppunt van Mechelen 2005, een
reeks van evenementen, tentoonstellingen en parcours
die in het najaar van 2005 doorheen heel de stad
worden georganiseerd. Kris Callens, intendant van het
evenement, gaf mee vorm aan de opdracht en zetelde
tevens in de jury.

jury met Kris Callens ven Mechelen 2005

2 infopaviljoen voor Mechelen 2005

1 reconversie van een kanaalboot

De eerste opdracht spitst zich toe op het hergebruik
van een bestaande infrastructuur in functie van een
mobiele, ﬂexibele woon-werkplek, inspelend op nieuwe
en onvoorziene behoeftes.
De opdracht heeft tot doel kleinschalige, tijdelijke,
ﬂexibele en alternatieve ruimtes te onderzoeken en te
ontwikkelen.
Een parasitaire woonvorm die 2 tot 6 personen kan
herbergen, werd geplugd op het hoofdvolume van
de kanaalboot en in wisselwerking geplaatst met de
bestaande ruimte.
Daarbij vertrekt het ontwerp steeds vanuit de geest en de
eigenheid van de boot.
Een bestaande Kempenaer van 52 meter lengte, gelegen
aan het Kattendijkdok te Antwerpen, werd ontmanteld
tot op het karkas en als reële basis genomen voor het
onderzoek.

2 IA

Het jaarthema ‘TRANS’ werd in 2IA
vertaald naar drie opdrachten die te
maken hebben met reconversie en
met ﬂexibele programmering.
Bij de reconversie van een
kanaalboot en van de silo’s werd
steeds gestart met een analyse
van de bestaande structuur, die
dan in relatie gebracht werd met
nieuwe activiteiten, densiteiten en
schalen. De complexe structuur
van het artefact wordt hierbij van
in het begin van het ontwerp mee
opgenomen, beargumenteerd en
uitgewerkt in samenwerking met
de vakken Bouwtechnologie en
Sterkteleer. De student onderzoekt
de relatie tussen bestaande
structuur en nieuwe, eigen
vormgeving, tussen ruimtelijke en
constructieve keuzes.
Vanuit de analyse van
randvoorwaarden worden
probleemstellingen ontwikkeld en
stelt men zelf een programma van
eisen samen.
De student moet hierbij een
weloverwogen standpunt
innemen met een concept waarin
de houding ten opzichte van
de probleemstelling duidelijk
is. Bouwstructurele logica, de
interne logica, de functioneelergonomische correctheid, de
graﬁsch-semiologische correctheid
zijn belangrijke beoordelingscriteria.

Marijke Beyl

Emilie Bigare

De Dijle voert langs tal van historisch belangrijke plekken
en vormt binnen Mechelen, Stad in Vrouwenhanden een
kruispunt van de verschillende publieke circuits. Zo vindt
de tentoonstelling Dames met Klasse over Margareta van
York en Margareta van Oostenrijk plaats in de vernieuwde
site, op de oever van de Dijle. De site vormt ook het
eindpunt van Contour II, een parcours van hedendaagse
videokunst langs historische gebouwen. Verder zullen
ook de deelnemers van theaterwandelingen en toeristen
langs de Dijle worden geleid.
Als de site voor het onthaal kozen we de historische
Vismarkt tegenover de vernieuwde Lamot™-site.
Langsheen de kade van de Vismarkt koos iedere student
de juiste plek om het onthaal te situeren in relatie met de
publieksstromen vanuit de stad en de tentoonstellingsparcours.
Het onthaal wordt geschakeld aan de oever, het
dijlepad, een bestaande historische brug en een nieuwe
voetgangersbrug. Er is mogelijkheid om met boten aan
te meren.
Deze opdracht heeft tot doel tijdelijke, ﬂexibele en
alternatieve ruimtes te onderzoeken en te ontwikkelen
die een interactie met de stad en met een groot publiek
mogelijk maken.

Katrien Roussel

Michael Lefeber

Tinneke Van Thienen
Pieter Detemmerman

Marijke Beyl
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Rafaël Philips

Michael Lefeber

Marijn Vanhoutte

Yannick Roels

21

Joris Caepenberghs, curator, tijdens de jury

Sander Vandendriessche
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Lore Verheyleweghen
Kris Meyers

Joerie Alderweireldt

Marijke Beyl

Marijke Beyl

Tinneke Van Thienen

Marijn Vanhoutte

Rafaël Philips

2 IA

Kris Meyers

3 kunstenaarsgite in de silo’s van Lamot™ te Mechelen

werfbezoek met John Mooens
van Architectencooperatief

De eindopgave vervlecht zich met het project
Lamot™ te Mechelen van architecten 51N4E en
Architectencoöperatief. De voormalige brouwerij Lamot™
is een industrieel complex langsheen de Dijle. Na het
sluiten van de brouwerij, en na enige leegstand, werd er
beslist om op deze centrale plek een cultureel centrum te
creëren dat een uitstraling heeft op de omliggende wijken,
op Mechelen en ook daarbuiten. Doel is het op gang
brengen van een voortdurende beweging van projecten
en activiteiten, met het erfgoed van Mechelen en de regio
als centraal thema. Bepaalde delen van de brouwerij
bleven bewaard, en werden verweven met nieuwe
structuren die plaats bieden aan congres-, handels- en
horecaruimtes, samen met een erfgoedcentrum. Het
project is nu in opbouw en wordt in augustus van dit jaar
opgeleverd.
Onze opdracht spitst zich toe op de 2 centrale silo’s,
gesloten constructies van metselwerk en beton.
Ze worden omgevormd tot een kunstgîte, een plek
waar kunstenaars kunnen resideren, werken en
tentoonstellen.
Een achttal verblijven worden ingeplugd in de
bestaande structuren, en gecombineerd met een
tentoonstellingsparcours
en
gemeenschappelijke
functies. Hierbij werd gezocht naar een evenwicht tussen
de eigenheid en monumentaliteit van de betonnen
silo’s en de nieuwe dynamiek en transparantie van het
kunstparcours. Joris Caepenberghs, curator en docent
aan de Provinciale Hogeschool Limburg, zetelde in de
jury.

Michael Lefeber

Lore Verheyleweghen

Kris Meyers
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“The poetic
touch of this
ﬁgurative
language
contributes
to the mystic
qualities of the
design, to the
fantasy and
ﬁction they
enhance.”
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Hera Van Sande Toyo Ito In Process

It is almost with childlike impatience that one curiously
keeps watch for Toyo Ito’s next project, only to - time
after time - ﬁnd one’s expectations pleasantly exceeded.
How come this architect keeps fascinating us? No matter
the scale of the projects, small or big, each one carries
the same qualities, the same tension, the same joy, the
same naturalness. They are all characterized by an
aesthetical beauty, a pure simplicity, perfect intelligence
and technical perfection. One wonders how come that
this architect keeps shaking the architectural foundations
in such a profound and coherent way.
The evolution Ito’s work underwent since the early 70s is
tremendous. From the concrete white U-shaped house,
to ephemeral ﬂowing spaces covered in glowing sheets
of aluminium, to the blurring transparency of glass, to the
environmental orchestra playing wind, sounds, movement
…
Each project refers to a certain conceptual image or
metaphor capturing precisely what Toyo Ito had in mind.
Ranging from gardens of light, of wind, of microchips,
ﬂowing seaweed, science-ﬁctional spaceships, blue
moon, corals, … the poetic touch of this ﬁgurative
language contributes to the mystic qualities of the design,
to the fantasy and ﬁction they enhance. One single still
represents the intention, the inner world of Ito, a world
that keeps evolving in search for an architecture matching
the changing conditions of society.
Coincidental encounters, a certain image, a conversation,
a picture in a book, may give clues to Toyo Ito in ﬁnding
the essence of a certain project. As a collaborator of the
competition for a Forum of Music, Dance and Image
Culture, I could witness this process from close-by.
Altering the concept of a traditional concert hall into a new
typology for the 21st century was the main goal of the
competition, and at the same time one of Ito’s dreams.
The main conceptual idea came to Ito during a visit in
Coimbra for another project. Assisting a Fado concert on
a square, accessed by streets and urban stairs used as
tribunes, gave Ito a new urban experience. The temporary
gathering of people turned this square into a coincidental
concert space as a part of the urban network. This
concept has persisted through-out all design phases.
Without determining a formal decision, the atmosphere
was set. After months of work, going through dozens of
possibilities, suddenly someone came across the image

of a coral, illustrating the intuitive feelings of Toyo Ito as
openness, interchangeability, interlinkedness, ﬂuidity,
continuity. From that moment on, without being a formal
goal, the image of the ‘coral for a thousand encounters’
(as the design was headlined in the Belgian newspapers)
came to the foreground.
Ito always stays focused on certain essential ideas
he has in mind. Never generalising this essence, he
consciously leads and controls the many proposals.
When not satisfactory, he can wipe away months of work,
only to take a new path and start the process all over
again. Ito pursues the image of unknown spaces, spaces
that cannot be imagined beforehand and that come into
being during the design process. Ito stated that until the
middle of design process he ﬁnds himself not knowing
which tendency eventually will be emphasized. Leaving
open all possibilities induces solutions or directions in the
design that otherwise would never have been considered.
It is not just the ﬁnal appearance of Ito’s architecture that
mostly appeals to us, but rather this working process
leading to those results. An endless process through
iterative loops altering some parameters, the insertion of
new data, the hundreds of paper and cardboard models,
the many sketching and analyzing studies, the computergenerated shapes, ﬁnd their way to what we could call in
French “Le tohubohu de la perfection”. *
The intensity of this process is enormous. Many people
are involved, always in close dialogue. The intense and
ﬂexible collaboration shows Ito’s capacity in motivating
and unifying all team members to pursuing a whole entity.
In this way he succeeds in rationalising and materialising
his intuition, without forsaking the essence. The results
are revelatory and deﬁnitely unforeseen. To understand
the intensity of this process, it is important to zoom in on
the processes in the architectural production, rather than
showing architecture as a series of ﬁnished products, as
if making portraits of projects, from the ﬁrst conceptual
ideas throughout the several phases, explaining about
shifts in decisions, revealing the complexity of the design
process.
Hera Van Sande
Foto’s: Shozo Motosugi
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“Als men bij de hond slaapt, krijgt men
vlooien (en omgekeerd). Er leeft steeds
stukje van de meester in de leerling
omgekeerd). Ze hebben voor een deel
hun leven elkaar beïnvloed, en zoiets laat
sporen na in de verdere levenswandel.”

zijn
een
(en
van
zijn

De eerste die tegen deze achtergrond zijn ervaringen uit de
doeken mocht doen, was Chris Poulissen van Poulissen
en Partners Architectenbureau, in een vroeger leven
aan het werk bij AWG/bOb Van Reeth. Deze uitnodiging
had hij aangegrepen als een dankbare gelegenheid om
even terug te blikken op zijn oeuvre tot nu toe. Speciale
aandacht ging daarbij uit naar de wederzijdse beïnvloeding
die daar doorheen te ontdekken moet zijn. Hiertoe had hij
zijn betoog op een bevattelijke manier opgedeeld in vijf
delen: afkomst, tijdsgeest/context, geleerd, samenkomst
en invloed.
In “afkomst” duidde hij het verschil in achtergrond tussen
bOb Van Reeth en zichzelf; respectievelijk een eerder
artistiek getinte architectuuropleiding en een meer
technische georiënteerde, bouwkundige scholing. De
chronologie van hun relatie, van de eerste ontmoeting
tot het laatste project samen, werd besproken onder
de noemer “tijdsgeest/context”. Ook de invloed van
gerenommeerde architecten kwam hier aan bod. De
logische volgende stap is dan natuurlijk het onderzoek
naar meer expliciete voorbeelden van beïnvloeding.
Deze voorbeelden werden geleverd in de drie volgende
gedeelten: eerst algemeen in “geleerd”; vervolgens
speciﬁek voor de projecten waaraan ze samenwerkten
in “samenkomst”; en ten slotte voor de projecten van zijn
eigen bureau in “invloed”.
Het verhaal van Chris Poulissen was gelardeerd met
soms hilarische vergelijkingen (de architectuur van
Palladio bestempelde hij eerst als “pure sex” en nadien
als “echte scienceﬁction”), en zijn kledingmetafoor
voor architectuur kon op meer dan instemmend geknik
rekenen. Architectuur, aldus Chris Poulissen, kan zijn
zoals ondergoed, dat zo gemakkelijk zit dat je na verloop
van tijd vergeet dat je het aanhebt; maar architectuur kan
ook zijn zoals een kostuum dat een beetje wringt. En het
is dat wringen dat inspirerend werkt. Want, zo stelde hij:
“Architectuur op zich is niet zo interessant, het zoeken
naar architectuur is interessant.”
Die zoektocht had hem alvast gebracht tot de overtuiging
dat de constructie, als de som van structuur en gebruik,
de “natuurlijkheid” van de architectuur is, een idee dat
zonder al te veel moeite te rijmen valt met bOb Van
Reeth’s concept van de “intelligente ruïne” als essentie
van de architectuur. Architectuur, vorm, uitzicht, ...
ontstaat slechts in tweede orde. Deze no-nonsense
houding ten opzichte van architectuur was een constante
doorheen heel zijn betoog, en een thema in al zijn werk.
Chris Poulissen toonde zich bovendien een bevlogen en
vurig verteller, en bijgevolg een gedroomde opener voor
de ArchitectuurMaand.

Chris Poulissen (AWG/bOb Van Reeth)

Thomas Van der Velde

Over honden en vlooien...

ArchitectuurMaand’05
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Al sinds enkele jaren steunt het succes van
de ArchitectuurMaand op twee fundamenten:
enerzijds de workshops, en anderzijds de
lezingen. Dit jaar worden zowel workshop als
lezingen bovendien ingepast in het jaarthema
“trans”. Voor de workshop resulteerde dat,
zoals elders in dit jaarboek te lezen is, in een
ontwerpopdracht rond de relatie tussen ﬁlm en
architectuur; voor de lezingen mondde dit uit in
een reeks voordrachten over de relatie tussen
de leerling en de meester. Of zoals Niklaas
Deboutte het formuleerde:

“Architectuur
op zich is niet
zo interessant,
het zoeken
naar
architectuur is
interessant.”

Chris Poulissen (Foto: Thomas Van der Velde)

Project Goudbeurs, Antwerpen. Poulissen & Partners
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De derde lezing in het kader van de ArchitectuurMaand
was van Mathias Kerremans, ingenieur-architect en VUB
alumnus. Sindsdien werkt hij bij VK groep, en is hij nauw
betrokken geweest bij zowel ontwerp als uitvoering van
het nieuwe Justitiepaleis in Antwerpen. Daartoe heeft hij
ook een tijd bij Richard Rogers Partnership in Londen
gewerkt. Zijn lezing was opgebouwd uit twee delen: eerst
de bespreking van het project zelf; nadien volgde een
verslag van de werking van een dergelijk bureau.
De site van het nieuwe Justitiepaleis biedt ongekende
mogelijkheden: gelegen langs de singel, aan de zuidrand
van de stad, en aan het begin van de leien fungeert het
project als een “poort op de stad”. De globale aanpak
van het gebouw werd dan ook hoofdzakelijk ingegeven
door stedenbouwkundige inzichten. Er werd bewust
geopteerd voor een minimaal aantal bouwlagen, voor
een transparante en open architectuur, en een maximale
groenpenetratie. De zeilachtige dakstructuren, waaronder
de gehoorzalen gelegen zijn, zijn uiteraard de meest in
het oog springende elementen van het ganse project. Ze
bestaan uit een gecombineerde houten en stalen structuur
met een bekleding in inox, en werden opgebouwd in een
scheepswerf in Hoboken.
Er werd ook uitgebreid ingegaan op de problemen die
bij een project van deze aard en omvang komen kijken.
Tijdens de ontwerpfase was bijvoorbeeld de complexiteit
van de verschillende circulatiezones een harde noot om
kraken. Elke gebruikersgroep (rechters, gedetineerden,
getuigen, publiek) moest immers een eigen circulatiezone
krijgen, inclusief een eigen toegang tot de gehoorzalen.
Andere bezwaren, tijdens de uitvoering, waren vooral van
ﬁnanciële of praktische aard, en zoals steeds kroop er
veel energie in het gebakkelei met opdrachtgever en/of
aannemers. Zo werd de inrichting van de kantoren beperkt
tot de standaardoplossingen, en werd er afgestapt van
het oorspronkelijke plan voor open gehoorzalen. Ook
de resolute keuze voor een ecologische en duurzame
architectuur zorgde af en toe voor kopzorgen.
Het tweede deel van de uiteenzetting ging over de
werking van een vermaard bureau als dat van Richard
Rogers. Opvallend hierbij is het contrast tussen enerzijds
de omvang van het bureau en anderzijds de warme,
menselijke sfeer die er heerst. Zo komt Rogers zelf,
ondanks zijn stilaan gezegende leeftijd, nog steeds met
de ﬁets naar het werk, en loopt bij een verjaardagsfeestje
bij hem thuis iedereen letterlijk op kousenvoeten. De
kracht van dit bureau ligt volgens Mathias Kerremans in
het betrekken en motiveren van alle medewerkers, van
jong tot oud, van tekenaar tot ingenieur. Richard Rogers
Partnership is als het ware een grote familie, met de juiste
mensen op de juiste plaats: de meest aangename vorm
van professionalisme.

Justitiepaleis Antwerpen Foto: Caroline Voet

Mathias Kerremans (Foto: Thomas Van der Velde)

Mathias Kerremans (Richard Rogers Partnership)

Hera Van Sande (Toyo Ito)

Hera Van Sande (Foto: Thomas Van der Velde)

Ook Hera Van Sande gaf een lezing in het teken van de
Architectuurmaand . Zij stelde de architectuur van Toyo Ito
voor, en stak daarbij haar bewondering niet onder stoelen
of banken. De oorsprong van haar voorliefde voor Japanse
architectuur dateerde al van tijdens haar studententijd,
en resulteerde in een afstudeerwerk en een studiereis
naar Japan. Vooral Ito’s constante zoektocht naar het
wezen van de architectuur was haar daarbij opgevallen.
Ondertussen heeft zij met Ito mogen samenwerken,
onder andere voor het paviljoen op de Burg in Brugge en
voor de wedstrijd voor het Forum De Krook in Gent. Haar
voordracht was dan ook een gesmaakte combinatie van
een laudatio en een ooggetuigenverslag.
Toyo Ito’s architectuur wordt vooreerst gekenmerkt door
een diepe inbedding in de Japanse cultuur Dit uit zich
onder meer in een constant streven naar harmonie met de
natuur en een bijzondere aandacht voor de mythologie.
Daarnaast wordt zijn werk ook gekenmerkt door een sterk
poëtisch karakter, tot in de metaforische omschrijvingen
toe. De metafoor dient hem als een trigger voor de
verbeelding. Mooie uitdrukkingen zoals “garden of light”,
“garden of winds”, of “garden of microchips”, doelen
onder meer op Ito’s voorliefde voor een architectuur in
beweging, een architectuur van dynamiek en ﬂuïditeit,
zijn pogingen om de architectuur los te maken van massa
en zwaartekracht, om ongrijpbare dingen te visualiseren,
en zijn streven naar de symbiose tussen de reële en de
virtuele wereld. Hera Van Sande vatte deze mentaliteit
samen onder de noemer “blurring architecture”.
Cruciaal moment in het oeuvre van de Japanse architect is
het project van de Mediatheek in Sendai. Een uitzonderlijke
symbiose tussen Ito’s dynamische architectuur en een
eerder modernistisch geïnspireerde traditie, betekende
dit ontwerp zowel de ultieme verwezenlijking als de
ontnuchtering van zijn architecturale intenties. Het
moeilijke ontwerpproces bracht Ito immers tot het besef
dat structuur een gegeven is. Deze vaststelling verklaart
mede de aanpak van het paviljoen in Brugge, waar de
huid een essentieel onderdeel van de structuur wordt; een
tussenstap in de zoektocht naar een “andere” structuur.
Afsluiten deed Hera Van Sande met een uitgebreidere
bespreking van het ontwerp voor het Forum De Krook in
Gent. Ook hier begon het ontwerpproces met de zoektocht
naar een “beeld”, een metafoor waaruit de nodige regels
af te leiden zijn. Het uiteindelijke voorstel bestond uit een
koraalachtige aaneenschakeling van “sound caves” en
“urban caves”, door een schaal van elkaar gescheiden.
Op die manier zou het Forum als een gigantische
klankkast dienen, een stedelijk muziekinstrument. Het is
een karakteristiek voorbeeld van de architectuur van Ito,
en een getuige van zijn constante zoektocht, die voor elk
project van een ander punt vertrekt.
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Hochstrasse, Basel. Foto: Christian Vogt.

architectural architectonische
transformations
in Russia
transformaties in Rusland

“Diener&Diener
geloven niet
in een “totale”
stedenbouw,
maar accepteren
de beperkte en
fragmentarische
natuur van hun
ingrepen.”
30

Ivan Nevzgodin

Steeds meer gebouwen van de
twintigste eeuw raken onderworpen
aan veranderingen. Waardestelling en
wie de waarde kan bepalen zijn hierbij
de kernvragen. De architectuurgeschiedschrijving in haar huidige vorm
weet met deze vragen niet goed raad,
in het bijzonder als het gebouwen van
de twintigste eeuw betreft. Algemeen
komt in de architectuurgeschiedenis
slechts de toestand van het gebouw
bij de oplevering ter sprake. De totale
levenscyclus wordt zelden in de kaart
gebracht en geanalyseerd. Maar juist
dat kan, in combinatie met kennis over
het ontwerpproces, voor praktiserende
architecten en bouwkundestudenten
leerzaam zijn. Ook voor historici
kunnen de verschillende bouwfasen
een fascinerende blik op de gebouwde
omgeving geven.

VUB ONDERZOEK

(Foto: Thomas Van der Velde)

Haike Apelt (Diener & Diener Architekten)

“Beïnvloeding
is iets dat je
moet toelaten.
Je moet de lat
hoog durven
leggen, durven
opkijken, en
durven leren
van mensen.”

Haike Apelt, nu medewerker van Niklaas Deboutte van
Meta Architectuurbureau, gaf een lezing over haar tijd bij
Diener & Diener. Ook zij had het oorspronkelijke thema,
“trans”, begrepen als synoniem met “beïnvloeding”,
maar anders dan de anderen wees zij op het feit dat dit
geen evidentie, en zeker geen automatisme kan zijn.
Beïnvloeding, zo stelde ze, is immers iets dat je moet
toelaten. Je moet de lat hoog durven leggen, durven
opkijken, en durven leren van mensen.
Na deze eerste, meer ﬁlosoﬁsche beschouwing, volgde
de eigenlijke uiteenzetting over haar ervaringen met
Roger Diener, bij wie ze ongeveer drieëneenhalf jaar
gewerkt heeft. Doorheen haar besprekingen van
’s mans architectuur kwamen een aantal constanten naar
voren: een sterk sitegebonden aanpak, een voorliefde
voor eenvoudige vormen, zonder dat dit een eenvoudige
beleving impliceert, een opmerkelijk gevoel voor detail,
en een voortdurende zoektocht naar de spanning tussen
de structuur van de stad enerzijds en de autonomie van
het ontwerp anderzijds.
Deze thema’s uit het werk van Diener & Diener
werden aangetoond aan de hand van een hele resem
uiteenlopende projecten, zoals het eigen kantoor in Basel,
de hogeschool in Lausanne, de Zwitserse ambassade in
Berlijn, en het ontwerp voor de universiteitsbibliotheek in
Malmö, het eerste project waar ze zelf van in het begin
bij betrokken was. Deze voorbeelden, in het licht van de
thema’s van Roger Diener nodigden uit tot een aantal
mooie omschrijvingen, zoals haar pleidooi voor het
streven naar tegenstrijdigheid, eerder dan een poging
tot compromis, of in de bespreking van het project in
Malmö, de “zelfverzekerde terughoudendheid” waarmee
de nieuwe modules ingeplant werden.
Die voorbeelden brachten op hun beurt een aantal nieuwe
vaststellingen met zich mee, zoals de voortdurende
abstractie van vorm en materiaal, en de opmerking dat al
hun projecten altijd dat ietsje merkwaardig zijn, maar toch
passend. Diener, zo stelde ze, is nooit te snel tevreden,
en is niet bang om onzeker te zijn, wat hem verplicht te
blijven zoeken en te blijven proberen. Roger Diener, zo
stelde ze in haar afsluitende betoog, is geen modernist,
geen contextualist, en geen stedenbouwkundige, maar
gewoon een architect. En dat bedoelde ze als een
compliment.
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House Kagan, 1908

House Kagan, 1930

Regional Hospital, 1928, arch. A. Grinberg

Regional Hospital, 1928, arch. A. Grinberg
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Pragmatic re-buildings
Novosibirsk started as a settlement for builders of the
railroad bridge over the Ob River in 1893. It developed
very quickly as a transportation and trade hub. But before
the Russian revolution of 1917 the town had only few
stone buildings. In the beginning of the 1920s the town
has been transformed into the Capital of Siberia. The weak
economic basis and urgent practical needs caused a lot
of adaptations of existing structures to new demands and
re-buildings. As a result of the increasing urban density,
additions of ﬂoors were widely applied as a relatively
cheap solution. These re-buildings were mostly made with
simple economic means. One of the ﬁrst examples was
the case of the former house of a merchant Aaron Kagan,
built in 1908 and rebuilt in 1930 for the Siberian Regional
Union of Agricultural Co-operation. Here, together with
the addition of an extra ﬂoor, the façades of the building
got a facelift in accordance with principles of proletarian
architecture. The snow-white building with reﬁned eclectic
façades was modernized and the rich decor of the walls
was almost completely destroyed. A balcony for public
speakers was added at the rounded corner.
Hoe en waarom worden gebouwen verbouwd? Dat is
de centrale vraag van dit onderzoek. Voor deze analyse
heb ik een paar voorbeelden van veranderingen aan
gebouwen uit de jaren 1920-1930 in Siberië gekozen. In
Rusland kregen veel dingen een scherpere vorm, raakten
in contrast of werden zelfs komisch in hun extremiteit. De
geanalyseerde voorbeelden zijn afkomstig uit Novosibirsk,
tegenwoordig de hoofdstad van Siberië met ongeveer
anderhalf miljoen inwoners, een stad die in 1893 ontstond
als een nederzetting voor de spoorbrugbouwers. Het
is indrukwekkend hoeveel ingrijpende verbouwingen
in deze nieuwe stad plaatsvinden. Een hedendaagse
toeschouwer kan zich moeilijk voorstellen hoe gebouwen
er oorspronkelijk uitzagen. Het is echt puzzelen met de
geschiedenis. Deze ingrepen kwamen niet alleen door
de snelle socio-economische veranderingen in de stad,
met alle bijbehorende noodoplossingen, modernisaties
en herbestemmingen, maar ook door bewuste op
ideologische keuzes gebaseerde verbouwingen.
Alterations caused by the Siberian climate
In the 1920-1930s Novosibirsk served as a test ground for
Modern Movement architecture. Numerous Constructivist
buildings were erected. It looks that in that time neither the
Muscovite architects who made designs for Siberia nor
the local Modern Movement architects were fully aware of
the conditions ordained by the severe continental climate.
They designed bold glazing, open terraces and shelter

roofs. After some cold winters these elements were
eliminated.
One of the examples of climate building interventions
is the Novosibirsk Regional Hospital complex, built in
1928. The Muscovite architect Alexander Grinberg won
the ﬁrst prize of the national competition for its design.
The complex is one of the best examples of Modern
Movement hospital architecture in the USSR, but still it
is strange to see the contrast between dream and reality,
between the beautiful perspective design drawings and
the corrections brought by the Siberian climate.
From the Memorial House to the Children Theatre
After the death of Vladimir Lenin in 1924, the Siberian
authorities decided to create a memorial house in his
honour. The building was to accommodate a library, a
lecture room, a telegraph, editorial ofﬁces for newspapers
and a radio station. The Lenin House was supposed to
become an ‘informational centre’. A gigantic screen was
planned on the façade ‘on which in the evening the cinema
should project the latest news’. Also the projectors should
project ‘on the clouds the slogan of the day’. But the
architecture of the building was deemed unsuccessful. It
was therefore decided to add a third story and redesign
the main façade. The building received a more modern
interpretation. The slogan ‘Lenin is dead, but Leninism
lives’ was put at the top of the façade as a reminder of the
Lenin Mausoleum in Moscow.
But soon the personality cult of Stalin overshadowed the
deiﬁcation of Lenin and the appearance of the building
became unsuitable. In a subsequent rebuilding of 1944
for the Young Spectators’ Theatre architect Vladimir Teitel
gave the building a Russian Empire Style reinterpretation.
It was a purely esthetical and ideological redecoration.
Inside the building didn’t change much, since the central
hall can be easily adapted for the new function of the
theatre.
Falsiﬁcation of the history
In 1932, after the results of the international competition
for the project of Palace of the Soviets in Moscow had
been made known, the New Architecture in the USSR was
proclaimed erroneous. The Soviet architecture changed
its direction. The ‘Constructivist physiognomy’ of the
Siberian capital became inappropriate. City authorities
gave clear instructions to architects to base their work
on the classical legacy. A lot of Constructivist buildings
were reconstructed in a decorative quasi-classical order.
‘Façade plastering projects’ became widespread.

Lenin House, 1924

Lenin House, 1924

Lenin House omgevormd tot theater, 1944

Industrial Bank, 1925-1926

Industrial Bank omgevormd tot gemeentehuis, 1935-54
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the New Theatre, 1937

section 1931 - section 1937
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In 1933, when the building was roughly built, its
Constructivist forms were criticized. Therefore in 1934
a competition for the building’s exterior was announced,
and in 1935 reconstruction of the building to an ordinary
theatre started. To improve the building’s acoustics a
wooden ceiling was hung from the reinforced concrete
vault. An ordinary, but huge scenic box was added.
A twelve-column portico appeared on the façade. As
a result of numerous alterations, the building has so
many unnecessary rooms, that their area equals to
several auditoriums. The problem of providing the main
auditorium with good acoustics has not been resolved
till now. The initial estimate was substantially exceeded;
therefore some architects and builders were exiled.

prof. josé Depuydt | ass. Niklaas Deboutte

Competiton for facade decoration, 1934

3 IA

Performance Centre, 1931, arch. A. Grinberg

From the Avant-garde Performance Centre to the
Traditional Theatre
While the greatest part of the buildings were re-built
after their completion, the contemporary Opera and
Ballet Theatre in Novosibirsk was redesigned during
construction. Construction had been started in 1931
as a part of the huge complex of the House of Culture
and Science. It was supposed to become ‘a theatre of
technology and real atmosphere (air, water, car, tractor,
etc.)’. Spectators were to see columns of marchers
coming from outside, cars, tractors or carriages moving
at high speed, while at the same time circular platforms
could move in the opposite direction. A ‘high-tech
planetarium-like theatre’ was transformable into a circus
or a swimming pool for ‘water pantomime’. Films were
to be projected on the inner surface of the cupola. The
reinforced concrete cupola of Novosibirsk Theatre was
an outstanding construction for that time. It was 60 m
wide and 25 m high. However, its thickness was only 8
cm, it is 1/750 of the diameter!

revitalisering van de Boelwerf te Temse

One of the most notorious examples is the rebuilding in
1935-1954 of the Industrial Bank. The original building
was built in 1925-1926 after a national competition. Its
façade composition was based on the dynamic contrast
between massive pylons and large glass surfaces.
On special occasions the building was decorated
with agitation slogans and various propagandistic
installations. It clearly expressed the idea of a building as
a propaganda machine. Nevertheless, the addition of two
stories and rebuilding resulted in a heavy neo-classicist
interpretation of the façades. Window openings were
diminished, façades were decorated with large, ﬂat, ﬁvestoried pilasters with big one-story-high massive capitals
of socio-realistic interpretation.
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openbare en private ruimte zo in te
richten dat mensen met beperkingen
volwaardig deel kunnen nemen aan
het ruimtegebruik).

Het gaat om een scheepswerf die
een tiental jaar geleden failliet ging.
Een nieuwe bestemming drong
zich op en er werd gekozen voor
hoofdzakelijk huisvesting. Arch. Jo
Crepain, Storme-Van Ranst en een
lokale stedenbouwkundige werkten
een beeldkwaliteitsplan uit.

Het jaarthema “TRANS-“ werd
ingevuld op verschillende manieren:
- als afronding van een professionele
attitude binnen de opleiding, het
kennismaken met een concreet
bouwdossier en de behandeling op
verschillende schalen (van ruimtelijk
plan op stedelijke schaal tot de
detaillering van een groendak).
- als initiatie in een academische
attitude binnen de opleiding, het
kennismaken met een kritische
interventie als opmaat voor een
maatschappelijk verantwoorde actie
t.a.v. een maatschappelijk relevante
problematiek nl. het herwaarderen
van een voormalige industriële site.
Drie actoren waren gedurende de
opdrachten in werking:
a/ het realiseren van een duurzame
oplossing (hoe is het architecturaal
antwoord bestand tegen toekomstige
veranderingen in gebruik)
b/ het realiseren van een sociale
oplossing (de mens staat hierin
centraal; architectuur wordt niet
gemaakt als doel op zichzelf maar
is het resultaat van ‘interventies’ die
de ‘mens dienen’)
c/ het realiseren van een architectuur
die geen enkele bevolkingsgroep
uitsluit (het is een pleidooi de

Zoals tijdens de nabespreking
ter sprake kwam, werd “trans“ o.a. gezien als “doorheen het
ontwerpen”. Het ‘Ontwerp(en)’ dat
condities mogelijk maakt en leidt tot
eigenstandige kennis.

Emilie Weins en Lore Vantomme
beeldkwaliteitssplan

masterplan Jo Crepain

‘Het stedenbouwkundige project op de voormalige boelwerf
is het resultaat van een typisch Belgische situatie: het is
een erg pragmatische invulling, gebaseerd op de bestaande
randvoorwaarden en contextuele gegevens, zonder hogere
ambities.
Het is evenwel een unieke ligging met de Schelde en de aan
de overzijde liggende groengebieden, gekoppeld aan een
perfecte zuidwest oriëntatie. De dijkappartementen zullen
zeker vlot verkopers vinden; achter de dijken zijn eerder
‘klassieke’ verkavelings- en bouwtypologieën voorzien. Er
is wel een centraal park uitmondend op een ‘kern’ gelegen
aan de Schelde-oever. Urban villa’s zijn voorzien langs de
vijvers in het groen.
Het KMO gebied is ontwikkeld zonder onze tussenkomst,
noch qua lay out, noch qua beeldkwaliteit en er is nergens
voorzien in een bewaking van de voorziene beeldkwaliteit...
Maar goed, zo loopt het waarschijnlijk altijd in België,
ook voor nieuw zuid, de eerste stadsuitbreiding op de
rechteroever sinds de 19e eeuw, is geen enkele bewaking
van de uitgangspunten voorzien.
Honni soit qui mal y pense...’
Jo Crepain

Leen Lauriks en Koen Verswijver

Diverse voorstellen kunnen dan ook
gelezen worden als strategieën:
a/ de herintegratie van het cultureel
erfgoed door middel van het geven
van een betekenis aan de resterende
‘kraan’, de typologie van omsloten
‘boerderij-hoven’...
b/ het creëren van speciﬁeke
‘richtingen’ in een grootschalig
gebied/terrein.
c/ het herwinnen van een vorige
schaal door middel van speciﬁeke
interventies
(vormgeving
van
bouwblokken,
positionering
van
bouwblokken,
aankleding
van openbare ruimtes, gevoel
voor
ruimtelijk
bepalende
landschapselementen (bv. Cuesta,
potpolder…)
d/ oriëntatie; zowel fysisch (gebruik
van ligging, duurzaam gebruik
van zonne-energie) als menselijk;
aandacht voor de perceptie en
ervaring van de bewoner in het
geheel
e/ het verbinden van de ontwikkeling
op de ‘Zaat’ ( historische benaming
voor een scheepswerf) met de
oorspronkelijke dorpskern.
f/
het
laten
inwerken
van
verschillende functies op grote
schaal t.a.v. elkander (wonen,
recratie…)
Tijdens het tweede semester
werden de grenzen van ‘beperkend’

Boelwerf: topograﬁsche kaart
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Maaike van der Tempel en Tom Baelus

Door middel van ‘Ontwerpend
onderzoek’ werd getoetst hoe de
begrippen ‘duurzaamheid’, ‘sociale
leefbaarheid’ en ‘contextualiteit’,
vorm konden krijgen.

3

Onze studenten bestudeerden
de site en dit plan, terwijl Arch.
Jo Crepain en Arch. Walter Van
Oerle van het Bureau Storme-Van
Ranst betrokken werden als onze
uitdagers en raadgevers.

1 alternatief verkavelingsplann toegespitst op de as ‘Den Esch’
en de ‘Schelde’
IA

Het derde Bachelor van de
opleiding Ingenieurswetenschappen
architectuur werkte dit jaar op de
voormalige Boelwerf te Temse.

Stijn Elsen en Sarai Bervoets
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Deze

werkwijze,

inzichten

Jelle Geraerts

Stijn Elsen

Ellen Buffels

Moustafa Toufali en Suzy Kempkes

resultaten konden enkel gerealiseerd
worden
door
de
intensieve
medewerking van :
a/ externen (experten; Arch. Jo
Crepain, Arch. Walter Van Oerle,
Arch. Niklaas Deboutte…) de
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
(Arch. Kurt Herregodts), Ir-Arch.
Nicolas Declerck (Ministerie –
woonbeleid)
b/ voordrachten van Geert Magiels,
bOb Van Reeth, de gastlezingen
tijdens de ‘Architectuur-maand…
c/ de collegae docenten van andere
disciplines;
Bouwtechnologie,
Structureel ontwerpen, Architectuurgeschiedenis,
Vorm-Actieve
constructies,
Bouwfysica,
Technische Installaties…
d/ ‘last but not least’, de studenten zelf
die met een permanente overgave
niet enkel een opdracht uitwerkten
voor het vak ‘Ontwerpmethodiek’
maar zich inleefden in dat stukje
‘Temse’ langs de schelde.

Leen Lauriks

Koen Verswijver

Niklaas Deboutte in gesprek met Kurt
Herregodts van de VHM tijdens de eindjury

Het toont aan dat ‘architectonisch
ontwerpen meer is dan het ‘dromen’,
maar ook het realiseren van de
droom. Een droom die ingegeven
is door een pragmatische houding
t.a.v. mens, milieu en bouwopgave,
een droom die bovendien ingegeven
is door karakter, visie en ‘blik’ van de
ontwerper op het probleem.

en

Francis Hendrik Vanden Bavière
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Jago Meert

3 IA

a/ de studenten leerden kijken
naar een bestaand gebouw en
het interpreteren in verschillende
dimensies
b/ de studenten leerden de
principes van ‘basiskwaliteit sociale
woningbouw’ en ‘Design for all’
creatief toepassen
c/ de studenten leerden voeling
krijgen voor het ontwerpen van
een architectuur ten gunste van ,
meer dan vormgeving, de mens
en het betekenen van de mens
in zijn omgeving door middel van
het creëren van een adequate
leefomgeving
Aandacht voor buitenruimte, licht,
uitzicht, energie, materiaalkeuze,
bouwdetaillering enz staan hier in
functie van
d/ de studenten leerden in
navolging van het eerste semester
vakoverschrijdende vaardigheden
zoals het werken in team, adequaat
dialogeren en communiceren...
e/ de studenten leerden te
reﬂecteren
over
architecturale
kennis in verschillende dimensies:
gebruik van verworven kennis via
referenties en precedenten, het
inzicht krijgen in kennis over het
ontwerpen als proces, het creatief
en inventief toepassen van kennis...

2 herbestemming van het voormalige kantoorgebouw van
Boelwerf tot sociale huisvesting

ontwerpen afgetast. Er was voor de
studenten weinig bewegingsruimte:
een voormalig kantoorgebouw op
de boelwerf werd ‘herbestemd’ tot
sociale woningbouw.

Sarai Bervoets
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“Retractable Roofs & Deployable Spatial Structures”

Tom Van Mele & Niels De Temmerman

Kinetic Systems in Architecture

VUB ONDERZOEK
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Context

Architectural Organisms as a Design Concept

Over the last few decades many sports stadiums and
entertainment facilities have been built across the
world. In order to be economically proﬁtable many of
these large-scale venues require multi-purpose spaces
that can be transformed to meet the speciﬁc needs of
different activities. Retractable roof structures are a
popular way to provide such adaptable environments.
In technical terms these roofs are often referred to
as “embedded kinetic structures”: they exist within
a larger architectural whole in a ﬁxed location and
they can be physically re-conﬁgured (or maybe even
re-conﬁgure themselves) in response to changing
circumstances.

Abstract

Buildings that are not able to reconﬁgure themselves
to meet changing demands and do not demonstrate
any ﬂexibility in use, will not ﬁt the bill for a rapidly
changing society. Therefore the need exists
for lightweight, adaptable, and in some cases,
transportable architecture that responds to changing
needs and can adapt its function or form accordingly.
These kinetic or moving structures have well found
their way into the ﬁeld of temporary constructions,
where they are called ‘deployable structures’ because
of their ability to be transported and then deployed on
site. They can also add signiﬁcantly to the ﬂexibility
of permanent buildings, but there is a certain restraint
in designing kinetic structures when it comes to
incorporating them in permanent structures, due to
the lack of speciﬁc information and precedents.
The department of Architecture of the ‘Vrije Universiteit
Brussel’ conducts research on the development
of such adaptable constructions starting from two
different approaches: scissor hinged structures
& foldable plate structures. The research is part of
two PhD studies, funded by the “Institute for the
Promotion of Innovation by Science and Technology
in Flanders” (IWT).
Keywords
adaptable architecture, retractable roofs, deployable spatial
structures, scissor structures, foldable plate structures, structural
membranes, pleated pneumatic artiﬁcial muscles

The goal of this PhD study is to create an efﬁcient lightweight solution for retractable roof structures
using scissor hinged systems, structural membranes and pleated pneumatic artiﬁcial muscles. The
basic idea is to combine these elements in such a way that the resulting roof possesses similar
architectural and structural characteristics in every possible conﬁguration and that it can therefore
be used as a fully ﬂedged roof throughout its deployment interval.

ﬁgure 1: a structure that can expand from a closed conﬁguratin to a larger pre-determined form

In this concept, scissor hinged systems will be applied as a rigid, yet reconﬁgurable load bearing
structure that can expand from a compact closed conﬁguration to a larger pre-determined form
(ﬁg 1). Structural membranes are attached to these scissors and used as cladding component.
Structural membranes are wafer-thin and supple construction materials that can only resist external
loading when their double-curved form is sufﬁciently pre-tensioned. Due to the changing geometry
of the scissors the tension in the membranes will vary during deployment. The ‘pleated pneumatic
artiﬁcial muscles’ are integrated to adjust the pre-tension and keep it at an acceptable value in
every conﬁguration, thus preserving the integrity of the whole structure.This paper will focus on the
kinematical analysis of the ‘scissor hinged’ load bearing structure.
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All scissor systems, whether their
conﬁguration is fairly simple or
extremely complex, arise from the
concatenation of scissor-like elements
(SLE’s). An SLE consists of 2 bars
connected by a ‘hinge’ or ‘pivot point’,
which allows the rotation of the bars
around a single axis. Based on their
geometrical properties scissor systems
can be divided into 3 categories:
translational structures, polar structures
and hoberman structures, each with a
distinct kinematical behaviour (ﬁg 2).

Polar (Scissor Hinged) Systems

The curvature in polar systems is caused by the speciﬁc position of their pivot points that is slightly
eccentric in relation to the midpoint of the bars. (Notice that curvature can also be introduced by
using angulated bars, as in hoberman structures.) The fact that ‘the inﬂuence of the eccentricity’
varies throughout the deployment interval results in two interesting qualities (ﬁg 3):
- polar systems start from a nearly ﬂat conﬁguration and become more and more curved as they
(are) deploy(ed). => larger span = more curvature
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Parameterization
è!!!
2.X. 2 Sin[α/2]
L - 2.X è!!!!!!!!!!!!!!
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Φ.2.X. 2
Cos[α]
formula 1: span as a function of the deployment angle
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ﬁgure 3: 6 subsequent conﬁgurations of a deploying scissor structure

A single polar unit can be
described by the length of its bars
(L) and by the eccentricity of its
pivot point (X). For each number
of concatenated units (U) the
span (S) and height (H) of the
resulting global structure can be
expressed as a function of the
deployment angle (a) (form 1).
L, X and U are design parameters
(different values deﬁne different
structures) and a is the kinematical
parameter (different values deﬁne
different conﬁgurations of the
same structure).

Although the previous graphics provide interesting insights concerning the evolution of both span
and height of a structure, the information about the overall shape (which determines architectural
and structural qualities) is not easily interpretable. Furthermore, as the entire analysis so far has
been built up starting from the geometry of a single unit, it is not yet useful as a design tool. After all,
an architect or an engineer in charge of a ‘retractable roof project’ will have to work in the opposite
direction. He has to decide which units to use and how many of them based on the required span
and height of the structure in its fully
DESIGN GRAPHIC (for α = 2,27rad)
deployed conﬁguration. The graph we
0.25
developed for this purpose, depicts
the relation between the shape of
0.2
the global structure (Sh= H/L) and
2 units
its constituting elements (Polarity=
0.15
X/L) as a function of the amount of
elements used (U). It demonstrates
0.1
that there are a number of solutions
4 units
for any given problem. The next step
0.05
8 units
of this research will be to choose the
16 units
most appropriate solution based on
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.4
0.45
0.5
0.35
its structural performance throughout
Sh = H/S (overall Shape of the structure)
the deployment interval.

Analysis and Design of Kinetic Structures in Architecture

Deployment Interval

In theory a can vary from 0 to
span & height
α1
α2
α3 α4 α5 α6
[mm]
p radians. This is the maximum
range of deployment. There are,
span
however, a number of limitations
to this interval.
Consider a structure with 16
units. The bars of the units have a
X = 10mm
L = 1000mm
length of 1000mm and the hinges
U = 16
height
an eccentricity of 10mm. Varying
a takes the structure through its
deployment
angle [rad]
deployment interval (D) and each
value of a determines a different
D= 0
2,94 radians
conﬁguration. Six subsequent
ﬁgure 4: evolution of span & height during deployment
conﬁgurations (a1, a2, a3 …)
are shown in ﬁgure 3.
Apparently (ﬁg 4), the structure already reaches its maximum span at a= 2,29rad and its maximum
height at a= 2,91rad. At a= 2,94rad the structure will have formed a complete circle (=> span =
0). Beyond this point the span-curve oscillates around the X-axis (with diminishing amplitude). This
phenomenon is caused by the trigonometric functions in the span-formula and can be explained
- physically - by the overlapping of elements (ﬁg 3, a6).
It is obvious that these conﬁgurations have no architectural or structural relevance in the context of
this study and that the deployment interval can be limited to the ﬁrst value of a where S=0. Thus
in this case: 0 => 2,94rad. Similar remarks can, of course, be formulated about the height of the
structure.
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Design Tool

P = X/L (polarity of an SLE)

- polar systems “create” architectural space when they unfold.
This speciﬁc behavior also implies that the shape of the structure changes constantly. Considering
that an adaptable construction should comply with aesthetic and load-bearing standards in all its
conﬁgurations, a thorough analysis of the kinematical behavior (= geometrical changes) of polar
scissor hinged systems during their deployment imposes itself.

1

1,5

2

2,5

3

Abstract

The goal of this research is to develop a documented reference scheme which provides the
designer of kinetic architecture with an expandable design vocabulary and enables him to choose
an appropriate structural system according to predetermined architectural criteria.To achieve this,
a state-of-the-art of kinetic architecture has been made ﬁrst, to analyze several kinetic systems.
Based upon criteria such as the applied deployment mechanism, the structural system and its
components , the architectural requirements, a classiﬁcation of typologies is made. The obtained
results are used to draw up the actual reference scheme which will be documented by several
typical structures or ‘cases’. In parallel, new deployment mechanisms such as alternative scissor
conﬁgurations and foldable plate structures are developed and these will be tested by means of
scale models and numeric models. A front-end software tool for a CAD-environment is developed
to allow for automatic generation of scissor structures according to design values speciﬁed by the
user. This tool incorporates the geometric relations derived from parametrization of several kinetic
structures.

Kinetic Typologies

Using the basic scissor units (translational, polar and hoberman) as building blocks for deployable
structures, one can think of an array of conﬁgurations, wether they be simple linear construction
elements such as beams and arches or more complex single and double curvature space enclosures
such as barrel vaults, domes and other, more irregular shapes. Off course, not all possible
conﬁgurations are of immediate use in architecture. To be labeled as kinetic architecture such
structures have to comply with a whole set of architectural demands such as span/height ratio, selfweight, load-bearing capacity, deployment range, weather protection, modularity, transportability
etc. In general, deployable scissor structures behave as mechanisms during deployment (single
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1.a.

1.b.

2.a.

2.b.
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1. Rectangular plan
a. single curvature roof with parallel arches of identical
curvature: This is the simplest conﬁguration. Because of
the arches being identical, the covering elements that are
tensioned in between are also identical
b. double curvature roof with parallel arches of varying
curvature: This second curvature introduces a slope in
the roof in the direction perpendicular to the deployment
path. Because of the arches being non-identical, the
covering elements are also differently shaped. They are
the same for half of the structure with a plane of symmetry
along the middle arch.
2. Elliptical plan
a. single curvature roof with parallel arches of different
curvature: The arches at the end are half circles,
the remaining arches have a more gentle curvature.
Because of the arches being non-identical, the tensioned
membrane elements are also different. The roof shape
can be compared to a normal barrel vault, but with curved
boundaries.
b. double curvature roof with parallel arches of different
curvature: The arches are all half circles, but each one
of a different scale. Because of the arches being nonidentical, the tensioned membrane elements are also
different. Double curvature is introduced in the direction
perpendicular to the deployment path.

Ten zuidwesten van Antwerpen,
in de gemeente Bazel-Kruibeke,
bevindt zich het kasteel Wissekerke.
In het park ligt een vijver met een
smeedijzeren voetgangersbrug. De
Brusselse ingenieur J.B. Vifquain
(1789-1854) heeft deze brug in 1824
ontworpen. Ondanks de bescheiden
overspanning van 23 meter heeft de
brug een belangrijke historische en
industrieel-archeologische waarde:
het is de oudste nog bestaande
smeedijzeren hangbrug in België en
één van de oudste in Europa.

De ijzeren hangbrug te Wissekerke

The conﬁgurations described here are all intended to cover a rectangular or curved plan with a
deployable spatial structure, consisting of parallel polar scissor arches (unidirectional deployment)
and pretensioned membrane elements as cladding
components. All arches (wether they have identical
curvature or not) consist of the same number of elements
i.e. scissor modules or SLE’s. But in order to obtain a
varying curvature, some polar modules have a different
polarity.

Michael de Bouw | Ine Wouters

Deployment of parallel scissor arches

VUB ONDERZOEK

degree of freedom) and are therefore submitted to a strict set of geometric conditions to guarantee
a hassle-free deployment. Discarding these design rules can lead to geometric imperfections
that in turn can hinder deployment and in some cases simply prevent it. So choosing a suitable
structural system to develop architecture that meets certain speciﬁc design criteria is not always
that straightforward. That’s why the aim of this research is to develop a reference scheme for
kinetic architecture that provides the designer of kinetic architecture with an expandable design
vocabulary. This structural vocabulary can be seen as an organized collection of structural systems
for deployable structures with a description of the geometry, parametrization and typological study
of different possible conﬁgurations.
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Het kasteel Wissekerke
De eerste sporen van het kasteel Wissekerke lopen
terug tot de 14e eeuw. In de daaropvolgende eeuwen
werden verschillende delen van het kasteel verbouwd,
bijgebouwd of gesloopt. De achthoekige slottoren en
de duiventoren dateren uit de 16e eeuw. In de 17e-18e
eeuw werden de ijskelder en het neerhof toegevoegd. In
het begin van de 19e eeuw kwam het kasteeldomein in
handen van de adellijke familie Vilain XIIII. Deze familie
liet een park in Engelse stijl aanleggen en gaf ingenieur
Jean-Baptiste Vifquain de opdracht een brug over de
parkvijver te bouwen om beide delen van het park met
elkaar te verbinden.
De familie Vilain XIIII is één van de oudste adellijke
geslachten van Vlaanderen. Hun wortels gaan terug tot
de 11e eeuw. Deze familie heeft een grote invloed gehad
op het uitzicht van de gemeente Bazel.
Ingenieur Vifquain is de ontwerper van de 19e-eeuwse
brug van het kasteel Wissekerke. Van 1815 tot 1846
was hij één van de grootste ingenieurs van Brussel en
zelfs van België. In de loop van zijn carrière legde hij
zich vooral toe op water- en spoorwegen, waaronder
het kanaal Brussel-Charleroi. Maar ook als architect
en stedenbouwkundige heeft hij naam gemaakt. Het
ontwerp van het Barricadeplein, de verlenging van de
Koningstraat en de creatie van de Nieuwstraat vallen
binnen zijn plannen om de stad Brussel te verfraaien, te
vergroten en verbindingsassen te creëren.

oogstaven. De brugpijlers zijn uit gietijzer en de borstwering uit
smeedijzer vervaardigd. De draagketting is verdeeld in 23 delen. De
platte oogstaven zijn dus ongeveer 100 cm lang. In elk knooppunt
komen twee oogstaven van de draagketting en één verticale stijl samen.
De krachten moeten dus via het verbindingselement doorgegeven
worden van het ene stuk ketting naar het andere. In vergelijking met
de doorsneden van de oogstaven (1,5 cm x 3 cm) en de stijl (1,5 cm x
1,5 cm) is het verbindingselement zwaar uitgevoerd (twee platen van
1,4 cm x 7,5 cm).
Naast de exacte opmeting van alle onderdelen is het bij een restauratie
eveneens zeer belangrijk de juiste materiaaleigenschappen te
kennen. In de literatuur zijn slechts in beperkte mate gegevens
over mechanische waarden van het historische giet- en smeedijzer
voorhanden. Om de draagkracht van de brug te berekenen dienen
deze eigenschappen nauwkeuriger gekend te zijn. Het metallograﬁsch
onderzoek van het gietijzeren monster – afkomstig van de brugpijlers
– toont een grijs gietijzer met een perlietische matrix. Dit is een hard
gietijzer dat zeer goed drukkrachten kan opvangen. Het gietijzer wordt
ook enkel gebruikt voor de brugpijlers, die bijna uitsluitend op druk
belast worden. Uit de metallograﬁsche proeven op het smeedijzeren
monster – afkomstig van de brugstijlen – kan men besluiten dat men
te maken heeft met een materiaal van goede kwaliteit. De waarden,
bekomen via trekproeven en hardheidsmetingen, benaderen zelfs
die van een modern staal: de vloeigrens bedraagt 250 N/mm² en de
treksterkte 350 N/mm². De rek bij breuk is wel groter (17 %).
Ondanks de zwaardere uitvoering van de verbindingselementen van
de draagketting ten opzichte van de stijlen en de oogstaven, blijkt
uit de herberekening van de brug dat deze verbinding maatgevend
is voor de sterkte van de brug. De trekkrachten in de draagketting

De hangbrug van het kasteel Wissekerke
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schuldig.
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Bij het bestuderen van de 19e-eeuwse ijzeren
hangbruggen kan men twee stromingen onderscheiden:
de kettinghangbruggen, die gebruikt werden in Engeland
en Duitsland, en de kabelhangbruggen in Amerika,
Frankrijk en Zwitserland.
Toen ingenieur J.-B. Vifquain in 1824 de brug van het
kasteel Wissekerke ontwierp, maakte hij gebruik van
oogstaven als kettingelementen voor zijn brug. Dit is
een typisch Engels kenmerk dat Vifquain waarschijnlijk
opgevangen heeft tijdens zijn reizen naar Engeland.
Bovendien past de brug op die manier perfect in het
typisch Engelse park van het kasteel.
Het houten brugdek, 190 cm breed, wordt via dunne
smeedijzeren staven aan de draagketting bevestigd.
De draagketting is opgebouwd uit platte smeedijzeren

“Vilain XIIII” is een familienaam
en dus onveranderlijk sinds
de 18e eeuw. De ‘XIIII’ werd
van de Middeleeuwen tot
laat in de 18e eeuw op deze
wijze geschreven. Pas met
de Encyclopedisten aan het
eind van de 18e eeuw werd
de klassieke schrijfwijze ‘XIV’
terug ingevoerd.
Op de vraag waarom ‘XIIII’
en bijvoorbeeld niet ‘XIII’
of ‘XV’, blijft men voorlopig
het deﬁnitieve antwoord
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Thans bevindt dit historische kunstwerk zich in zeer
slechte staat en moeten er dringend instandhoudingsén restauratiewerken uitgevoerd worden. Verscheidene
smeedijzeren stijlen en staven zijn gebroken of buigen
uit. Andere delen zijn sterk gecorrodeerd. De houten
loopplanken zijn rot en de landhoofden bevinden zich
eveneens in slechte toestand.
Ondanks de kritieke toestand van de brug, is ze toch
goed restaureerbaar naar de oorspronkelijke toestand.
De corrosie is veelal oppervlakkig en er zijn slechts
enkele smeedijzeren elementen te vervangen.
Tot op heden werden noodzakelijke restauratiewerken
bepaald, gebaseerd op het principe van minimale
interventie en maximaal behoud van het oorspronkelijke
materiaal. Omdat het draagvermogen na de minimale
instandhoudingswerken echter uitermate beperkt en niet
realistisch is voor dergelijke parkbrug, wordt er verder
onderzoek verricht om de draagkracht van de brug te
verhogen.
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prof. Johan Baele | Ann Verdonck

5 IA
prof. Hera Van Sande

Sinds 3 juli 1981 is de brug een beschermd monument.
De gemeente Kruibeke huurt sedert 1 januari 1989 het
kasteel en het park van burggraaf Jean Vilain XIIII. De
gemeente stelde het kasteel en park vanaf die datum
open voor het publiek. In een deel van de neerhoeve
opende men een restaurant. In september 1989 sloot
men de brug voor een eerste keer voor het publiek omdat
de veiligheid niet meer kon gegarandeerd worden. Na
enkele instandhoudingswerken heropende de gemeente
de brug op 26 mei 1991. In april 1992 werd ze echter
terug afgesloten omwille van haar kritieke toestand.

4 IA

De toekomst van dit Belgische monument

de site van de Krook en circus Mahy te Gent

worden in het verbindingselement immers omgezet
naar schuifkrachten in de bouten en hiertegen is
smeedijzer minder goed bestand. De bouten blijken de
sterktebepalende elementen te zijn. Rekening houdend
met de huidige normen zou de brug maximum twintig
personen mogen dragen.
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Igor Michiels
Debbie Timmermans
Carla Ramault

5 IA

Ben Cools

Door de ligging aan de rand van
de eerste verdedigingsgracht,
heeft
de
site
een
rijk
historisch verleden. De Grote
Huidevettershoek is begrensd
door waterlopen. Het landhoofd
biedt een zeer goede gelegenheid
voor de inpassing van een
grootschalig cultureel gebouw
met uitstraling en betekenis voor
de stad. De bestaande bebouwing
maakt plaats voor nieuwbouw en
vernieuwbouw.” (uit www.gent.
be/forum)
De site was in 2001 de locatie
voor de internationale wedstrijd
“Forum voor Muziek, Dans en
Beeldcultuur”.
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4 IA

Masterplan 1

Lieven Geysenbergh

SITE
De site is het terrein van het Circus
en de Waalse Krook in Gent.
“De Gentse binnenstad, met
zijn cultuurhistorisch waardevol
weefsel en rijk architecturaal
patrimonium,
biedt
een
bijzonder geschikte omgeving
voor de situering van culturele
functies. Tussen de Kouter en
het Zuid zijn de voornaamste
schouwburgen en zalen te
vinden: de Vlaamse Opera, de
Gele Zaal, de Minardschouwburg,
het kunstencentrum Vooruit en de
gewezen bioscoop Capitole. Deze
site vervolledigt deze Broadway
van Vlaanderen .
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Sabrina Gaen

5 IA

4 IA

Friedl Decock
Stephanie Lieten
Jeroen Geuens

Het eerste semester werkten 4IA
en 5IA samen aan 5 verschillende
masterplans, waarbij verscheidene
deelprojecten in het 2e semester
verder uitgediept werden.

Steven De Vos

Rond de projecten ingediend voor
de wedstrijd voor een Internationaal
Forum voor Muziek, Dans en
Beeldcultuur ontstond in de media
heel wat heibel.
Uiterst interessant dus voor de
studenten 4e en 5e jaar daaromtrent
enkele uitspraken te verrichten.
Na bezoek aan de site en uit de
tentoongestelde projecten bleek een
niet te tolereren grootschaligheid
mede door het onwaarschijnlijk
opgeblazen programma voor de
betrekkelijk kleine oppervlakte van
het terrein.
Uit de media en de kontakten met
de lokale culturele structuren bleek
bovendien al snel dat de bouw van
dergelijk monsterproject op ﬁnancieel
en cultureel vlak het gevaar inhoudt
van het faillissement van het op
dat domein reeds bestaande en
zeer waardevolle kleinschaliger en
verspreide Gentse culturele leven .
Door de meeste studenten werd
bijgevolg
geopteerd voor
een
programma met stadsbibliotheek,
conferentiecentrum
,stedelijk
retraitecentrum en sportcentrum
waarin de oude circus-garage Mahy
de draaischijf vormt.
De site aan deze waterhoek creëert
met deze programma-inpassing
een correcter vervolg
op de
drukke studenten- en culturele as
van het St Pietersplein naar de
Kouter, de schaal indachtig van
het Kunstencentrum Vooruit, de
Minardschouwburg, de Capitole, de
Gele Zaal en de Vlaamse Opera.
Instellingen die eigenlijk in groep
reeds een levend internationaal
Forum uitmaken.

Masterplan 2

De Gentse Waalse Krook
gekraakt
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Bieke Druyts
Deborah Desmet

5 IA

Zo spreken Deleuze of Balibar over
‘Translation’, waarbij translation
gezien wordt als het doorvoeren
van een vertaling tussen twee
semiotische regimes. Als voorbeeld
kunnen we het vertrouwde begrip
van de ‘publieke ruimte’ nemen.
Het begrip publieke ruimte in de
klassieke zin kan de multitude van
de hedendaagse samenleving niet
aan. Er wordt eerder gesproken
van vertalingsruimte of ruimte van
de vertaling tussen een aantal
groeperingen van mensen, van
activiteiten, van stromen, van zones
… etc.

Gregory Pen

Masterplan 3

Olivier Remy

4 IA

Binnen de globalisering en de
vaagheid van omlijningen en
deﬁniëringen blijkt TRANS een
begrip te zijn geworden. Trans
duidt op een tussenstadium, een
tussentoestand als basis. Een
omkering van de klassieke visie van
de eindpunten A en B als bevriezing
van de werkelijkheid, naar A en
B als uitzondering maar met het
tussenstadium als onderzoeksveld.
Waar de klassieke ﬁlosoﬁe een
bodem zoekt onder de voeten,
zoekt de post-structuralistische
ﬁlosoﬁe de zee als bodem (een veld
van constante beweging). Trans
wordt de basistoestand. Filosofen
als Foucault, Derrida, Deleuze zijn
daarmee bezig.
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4 IA

DOELSTELLING
Het is de bedoeling om in de eerste
instantie even stil te staan bij het
begrip ‘trans’ en de impact ervan op
het hedendaagse discours. Wat kan
trans betekenen? Het gaat niet om
een theoretisch discours, maar om
het zoeken naar een tool.

Steven De Cock
Sepp Matyn

Hermann Moens

Masterplan 4

Het gaat over de combinatie van
een medidatie/retraite-centrum, een
conferentie/commercieel centrum en
een portierswoning. Twee locaties
op één site: het te renoveren oude
Circus Mahy en het af te breken
sportcentrum Ucon met omliggende
onteigende woningen.
Het programma wordt in groep
onderzocht,
besproken
en
geﬁnaliseerd in gemeenschappelijk
overleg alvorens tot het ontwerp
over te gaan. Er dient nagedacht
te worden over de opportuniteiten
van de ligging van de site, over
het kruispunt dat het vormt in de
binnenstad, over de modaliteiten
die dergelijke programma’s met zich
meebrengen, over dubbelgebruik,
over dag-en nachtgebruik, over
seizoensgebonden gebruik, etc …

Kristiof De Bonte

5 IA

In tweede instantie gaat het erom
een intermediaire te vinden tussen
verschillende
functies,
tussen
verschillende
verkeersstromen,
tussen verschillende intenties …
binnen deze opdracht en binnen de
gegeven site.
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Ouchy Van Loo

HellenVan der Veeken

4 IA

Masterplan 5

Reinout Speelman Bruno Ramos Pereira Maaike Van Holskeek

5 IA

Bijzondere aandachtspunten en
suggesties werden onderzocht:
- Bepaling van de inhoud van het
programma;
- Het ontwikkelen van een
ruimtelijk-functioneel netwerk;
- De ontwikkeling en integratie
van aantrekkelijke open ruimten
kaderend in het globale Ruimtelijk
Structuurplan Gent;
- De ontsluitingen van het gebied;
- De aandacht voor ﬁetser en
voetganger;
- Het herstel van de stedelijke
structuur in het gebied;
- De verbetering van de samenhang
van de site;
- Aandacht voor de waterkanten;
- De zinvolle inplanting van de
programmafuncties (i.f.v. bewoners,
gebruikers, …);
- De wervende locatie voor de
nieuwe functies;
- Het onderzoek van mogelijke
hotelaccommodatie;
- Het onderzoek van retraite
functies;
- Het onderzoek van
congresruimten;
- Het onderzoek van commerciële
functies;
- Het onderzoek naar
mogelijke zinvolle invulling met
sportaccommodatie, aansluitend
met de actuele visie omtrent
stedelijke sportbeleving;
- Het onderzoek van “kantoorachtige” functies;
-…
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Thomas Van der Velde

Architectuurreis
2005: Wenen
Een reisverhaal...

Sinds vorig jaar
knoopt de vakgroep
weer aan bij de traditie
van de architectuurreis. Bestemming was
dit keer Wenen, parel
aan de Oostenrijkse
kroon, stad van Sissi
en Franz Joseph, Mozart en Strauss, maar
ook en vooral - want
veel belangrijker voor
ons - van grote namen
uit de architectuurgeschiedenis, zoals Otto
Wagner, Adolf Loos of
Joseph Maria Olbrich.
Sinds een aantal jaren
wordt het uitzicht van
Wenen echter niet
alleen meer bepaald
door het talent van
deze oude meesters.
Een aantal opmerkelijke en grootschalige
projecten hebben ervoor gezorgd dat ook
moderne architectuur
zijn plaats in de stad
heeft ingenomen. In
het reisprogramma,
opgesteld door Marc
Martens, Hera Van
Sande en Caroline
Voet, waren beide
gezichten van de Oostenrijkse hoofdstad
aanwezig.

Op maandagavond, 28 april 2005, vertrok ter hoogte van
de VUB te Brussel een bus met bestemming Wenen. Op
die bus: een veertigtal enthousiaste architectuurstudenten
en een handvol begeleiders. Een paar omwegen en vele
slapeloze uren later parkeert diezelfde bus, mét haar
voltallige inhoud, in de buurt van de knalblauwe Wombat
City Hostel Vienna. Op dat moment zat de sfeer er al
goed in (het is haast onwerkelijk welk een groepsgevoel
kan groeien uit die gevaarlijke cocktail van slaap-, luchten ruimtetekort), en in de dagen die volgden is dat nooit
anders geweest.

Het opzet van een dergelijke reis is duidelijk: architectuur
uit de boeken halen. Projecten die al jaren gekend zijn,
komen bij zulke gelegenheden plots tot leven. Op de dag
van aankomst was alvast een eerste kennismaking met
de oude binnenstad voorzien. Onder meer het paleis van
Franz Joseph op de Hofburg en het Looshaus van – kan
het anders? – Adolf Loos werden bezocht.
De tweede dag stond er een ﬁkse wandeling langsheen
de Ringstrasse op het programma, met enkele
welgemikte onderbrekingen ter hoogte van onder andere
het Wittgensteinhaus en het Hundertwasserhaus. Naast
deze klassiekers was er ook tijd voor een bezoek aan
enkele meer recente verwezenlijkingen, zoals de Uniqa
Tower van Heinz Neumann of het kantoorgebouw K47 van
Henke und Schreieck Architekten, waar we rondgeleid
werden door een van de architecten zelve.

Dag drie stond haast volledig in het teken van de
groepswoningbouw, met een bezoek aan sites met
tot de verbeelding sprekende namen als Wienerberg,
Othellogasse, Gasometer en Donaustadt. Ontwerpen
van bekende architecten zoals Coop Himmelb(l)au,
Jean Nouvel, Herzog & de Meuron en vele anderen
passeerden achtereenvolgens revue, cameralens en
goedkeurend oog.
De vierde dag was dan weer gewijd aan enkele van
die grotere persoonlijkheden uit de Oostenrijkse
architectuur-geschiedenis: Adolf Loos, Otto Wagner en
Josef Hoffmann. Op het menu stonden onder andere
de Steinhofkirche en de Werkbundsiedlung. Daarnaast
kwamen ook nog een aantal recentere projecten aan bod,
waaronder twee vermaarde groepswoningbouwprojecten
van BKK-3.

De meest uiteenlopende projecten,
van jonge honden en oude meesters,
passeerden achtereenvolgens revue,
cameralens en goedkeurend oog.
De vijfde en laatste dag was iets bescheidener qua
opzet. In de voormiddag was nog een bezoek aan
eerst de Secession en nadien het MAK gepland, waar
toevalligerwijs een tentoonstelling rond Peter Eisenman
liep. In de namiddag was iedereen vrij, wat door de
meeste mensen aangegrepen werd als een gelegenheid
om ﬂink uit te rusten voor de busreis terug.
Kortom, zes goedgevulde dagen (en nachten, maar hou
dat stil) na het vertrek uit Brussel werd dat veertigtal
studenten en dat handvol begeleiders heelhuids
weer afgezet aan de VUB. Enkele architecturale ahaerlebnissen rijker en moe maar tevreden zoals dat heet.
En, ook al volgens het geijkte taalgebruik: de afwezigen
hadden ongelijk. Echt.
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De oorspronkelijke opdracht luidde als volgt:

Thomas Van der Velde

Film en architectuur: Een verslag van een experiment

Elk jaar opnieuw
organiseert de
vakgroep architectuur
haar ondertussen
haast traditionele
ArchitectuurMaand.
Zoals steeds is dat een
gelegenheid om de
architectuur uit haar
gewone kader te halen,
of, anders gezegd,
om architectuur op
een andere manier
te bekijken en te
beleven. Anders dan
de vorige jaren, werd
de ArchitectuurMaand
dit keer ingepast in
het overkoepelende
jaarthema “trans”.
Deze belangrijke eerste
verandering uitte zich
in de transdisciplinaire
aanpak van de
opdracht. Ook anders
dan de vorige jaren
ging het dit keer niet
om een wedstrijd
die verschillende
opdrachten omvatte,
maar om een langere
ontwerpworkshop,
verspreid over vier
sessies in de maand
maart, inclusief een
presentatie van de
resultaten aan het
einde.

“In het kader van een binnenkort in te richten
tentoonstelling over de relatie tussen architectuur en ﬁlm,
wordt gevraagd een voorstellingsruimte te ontwerpen voor
een welbepaalde ﬁlm. De ruimte moet reageren op de
speciﬁeke benadering van architectuur en stedelijkheid
in de ﬁlm in kwestie. Architectuur en ﬁlm treden op die
manier in een permanente reﬂexieve dialoog.”
Dergelijke ontwerpvraag vereist uiteraard een andere
benadering van zowel de ﬁlm als de ruimte: het is vooreerst
zaak om de ﬁlms zo aandachtig mogelijk te bekijken,
met voldoende oog voor (het architecturale) detail in het
bijzonder en voor de speciﬁeke houding ten opzichte van
architectuur en stedelijkheid in het algemeen. In tweede
instantie, tijdens de ontwerpfase, moeten andere dan
de gewone vragen geformuleerd worden, en dus ook
andere antwoorden uitgedacht worden. Iets abstracter
geformuleerd, komt de opdracht immers hier op neer: de
architectuur van de voorstellingsruimte moet eenzelfde
geest uitademen als de ﬁlm in kwestie. Naast deze meer
theoretische randvoorwaarden werden voor de uitwerking
ook enkele praktische beperkingen opgelegd, zowel qua
materiaalgebruik als qua grootte van de ruimten.
Voor het verdere verloop van de workshop gingen de
studenten in groep – liefst zo heterogeen mogelijk
samengesteld – aan de slag. De uiteindelijke resultaten
werden na vier weken werk op 22 maart gepresenteerd aan
de jury. Alle ontwerpen voldeden aan de verwachtingen,
en ook de geestdrift waarmee deze toch min of meer
ongewone opdracht werd aangevat, was een aangename
vaststelling. Uiteindelijk pikte de jury er na rijp beraad één
winnaar en twee eervolle vermeldingen uit. Deze projecten
toonden zich net dat ietsje gevoeliger voor de sfeer van
de ﬁlm, legden net wat meer ﬁnesse aan de dag bij de
vertaling naar de ruimte, of waren gewoonweg net dat
beetje beter uitgewerkt. De groep die werkte rond “Lost In
Translation” kwam, met die criteria in het achterhoofd, als
beste uit de bus, en was dan ook een verdiende winnaar
van de ArchitectuurMaand’05.
Samenstelling van de jury: Johan Baele, Karel De Wilde,
Jonas Lindekens, Thomas Van der Velde en Hera Van
Sande

“Lost In Translation” (EERSTE PRIJS)
(Soﬁa Coppola, 2003, VS/Japan)
De jury apprecieert de concrete en diepgaande vertaling
van de inhoud van de ﬁlm, en dit op verschillende niveaus,
gaande van ruimte, licht en geluid, tot sfeer en beleving.
De verschillende architecturaal-stedelijke lagen uit de
ﬁlm (stad, hotel, kamer) en hun implicaties wat betreft de
ervaring, zijn op een heldere en logische manier vertaald
naar de drievoudige structuur van cocons. Ook het gebruik
van de collages voor de presentatie werd gewaardeerd.
Groepsleden: Brecht De Bo (1IA), Aagje Bruch (1IA), Jelle
Geraerts (3IA), Pieter Herthogs (1IA), Eleen Liekens (1IA),
Nick Panneels (1IA), Yannick Roels (1IA)
“Playtime” (EERVOLLE VERMELDING)
(Jacques Tati, 1967, Frankrijk/Italie)
De bevreemdende haat-liefdeverhouding van Tati ten
opzichte van de stad is hier vertaald in een duidelijk
concept, namelijk dat van een etalageachtige kijkdoos.
De dualiteit tussen zien en gezien worden is duidelijk
aanwezig. Ook het feit dat het concept met eenvoudige
middelen direct uitvoerbaar is, wat tenslotte een belangrijk
aspect van de opgave was, wordt ten zeerste gewaardeerd.
Er blijven echter vragen omwille van het ontbreken van
een beoogde sfeer, wat bij een concept van dergelijke
eenvoud een essentieel element is.
Groepsleden:
Joerie
Alderweireldt
(2IA),
Sven
Beeckmans (1IA), Pieterjan Franck (1IA), Els Kegels
(1IA), Rafaël Philips (2IA), Florence Pierard (1IA), Sander
Vandendriessche (2IA)
“Dogville” (EERVOLLE VERMELDING)
(Lars Von Trier, 2003, Denemarken/Zweden/Frankrijk/
Noorwegen/Nederland/Finland/Duitsland/VS/UK)
De opvallende en ongewone scenograﬁe van de ﬁlm (een
echt decor ontbreekt, en enkel de uiterst noodzakelijke
rekwisieten zijn aanwezig) wordt hier omgezet in een
opstelling van een aantal kubussen met doorschijnende
schermen, zodat je vanuit eender welke positie een zicht
krijgt op alle schermen. Deze opstelling is in se een sterk
concept, maar past niet meteen bij de sterk chronologische
opbouw van de ﬁlm in kwestie. Anderzijds nodigt het wel
uit tot het bedenken van een nieuw soort cinema waar de
kijker deel uitmaakt van de voorstelling doordat hij zijn
scènes, en dus de chronologie, zelf moet kiezen.
Groepsleden: Sabrina Gaens (4IA), Natasja Van den
Brande (1IA), Francis Vanden Bavière (3IA), Emilie Weins
(3IA), Bart Wils (1IA)
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“Brazil”
(Terry Gilliam, 1985, UK)

Groepsleden: Sophie Bremmers (1IA), Ellen Buffels (3IA),
Liesbeth Dekeyser (1IA), Leen Lauriks (3IA), Moustafa
Toufali (3IA), Hellen Van der Veeken (4IA), Thierry Wellens
(1IA)
“THX 1138”
(George Lucas, 1971, VS)
De belangrijkste thema’s uit de ﬁlm, controle en hiërarchie
versus rebellie en revolte, worden hier knap vertaald in
een architecturaal concept. Ook de oneindigheid van
een speciﬁeke maar cruciale ruimte uit de ﬁlm is hierin
geïncorporeerd. De jury heeft echter vragen bij het
gebrek aan concretisering van het object, wat bij een hitechvoorstel als het deze toch wel noodzakelijk is. Het
minimum aan presentatie wordt door de jury eveneens
betreurd.
Groepsleden: Tom Baelus (3IA), Marijke Beyl (2IA), Steven
De Cock (4IA), Stijn Elsen (3IA), Tinneke Van Thienen
(2IA), Lore Verheyleweghen (2IA)
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Bob Van Reeth, 12 mei 2005, Brussel

Bob Van Reeth sprak
op 12 mei 2005 over
“Veranderingsprocessen en
Architectuur” naar aanleiding
van de lezingenreeks
‘Procesveranderingen in de
XXIe eeuw’ die georganiseerd
werd door de Oud
Studentenbond van de VUB.
Hierbij geven wij een passage
waarbij hij de link legt
tussen duurzaamheid en
verandering.

bOb Van Reeth

Opmerking:
Dezelfde
opdracht
werd
later
in
gereduceerde vorm ook voorgelegd aan de toekomstige
architectuurstudenten op de lenteworkshop van de
vakgroep, op 5 april 2005. Ook daar was het ongebreidelde
enthousiasme van de deelnemers opmerkelijk.

‘… Duurzaam wil, naar mijn mening, zeggen, er schuilt
iets onveranderlijks in, dat toch, de vooruitgang van de
tijd mogelijk maakt, de tijd vat, en dus de verandering
oproept, ons steeds weer overleeft. Het verlies
van de functie van gebouwen, de “nutteloosheid”
ervan, dat is het overstijgen van het onmiddellijke
nut, vergroot de kans op meerwaarde ervan. Dit is
culturele duurzaamheid. Het maakt onroerend goed
tot ontroerend goed.
De theoretische basis van de architectuur is precies
de tegenstelling tussen het vluchtige en het blijvende.
Er zit een grotere intensiteit in het vaste toneel dan in
de verwikkeling van het (theater)stuk (A.R.)
Wij zijn een stroom van passanten. Architecturale,
culturele duurzaamheid is zorgzaamheid voor de
passage, voor de passant. Duurzaamheid gaat (met
betrekking tot de architectuur) niet over ecologie
maar over de betekenis van de mens als passant.
De passant heeft nood aan geheugen, betekenis, het
volgen en maken en nalaten van sporen. Publieke
ruimte, het landschap; gebouwen maken de passage
zinvol. Architectuur, culturele duurzame, onderzoekt
en versterkt de culturele betekenis van en voor de
passant. Dat is de zorgzaamheid van de architectuur,
de historische generositeit.
Ik zeg al 25 jaar: wij moeten intelligente ruines maken.
Omgevingen, gebouwen die de bereidheid en de
ontvankelijkheid tot verandering in zich hebben.
Omdat het onmiddellijke doel moet overstegen
worden, moet architectuur zorgzaam zijn, precies
zijn, zo precies dat het project alles mogelijk laat wat
toch niet te voorspellen is…. ‘

Veranderingsprocessen en Architectuur

De bizarre diversiteit van de ﬁlm wordt hier vertaald in
een “speleo-box”, ofte een wandeling langsheen een
aantal architecturale scènes die door de ﬁlm geïnspireerd
werden. De jury mist evenwel een krachtig statement, en
de omzetting van de scènes uit de ﬁlm, hoewel bruikbaar
als concept, is iets te vrijblijvend gebeurd.
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MARIO POPELIER
Mario, afgestudeerd in 2004, diende zijn afstudeerwerk
‘Introductie tot Cyber Architecture’ in voor de Reynaers
Institute Award. Deze prijs wordt toegekend aan een
eindwerk of eindproject van een laatstejaarsstudent
architectuur. Het eindwerk moet getuigen van opmerkelijke
ontwerpkwaliteiten zowel ethisch, technisch als praktisch
en dient maatschappelijk vernieuwend/relevant te zijn.

FRIEDL DECOCK en SABRINA GAENS
Friedl en Sabrina behaalden de tweede prijs met
hun ontwerp uit 3ia over de Herbestemming van een
wijndepot dat ze inzonden voor de ‘Prijs Architectuur en
Duurzame Ontwikkeling 2003-2004‘ georganiseerd door
het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer). Doel van
de prijs was het stimuleren van creatieve en realistische
projecten om de principes van duurzame ontwikkeling
beter te integreren in de Brusselse architectuur en het
stedelijk weefsel. De prijs bestond uit een citytrip naar
Barcelona.

STIJN VAN SCHUERBEEK
Stijn Van Schuerbeek, afgestudeerd in 2003, maakte zijn
eindontwerp over een ‘Sportcomplex en evenementenhal
op de Philipssite in Leuven’. Hij werd als VUB-laureaat
voorgedragen voor de ‘BaksteenStudentenprijs’
die jaarlijks uitgereikt wordt door de Belgische
baksteenfederatie. De prijs bekroont het werk van
laatstejaarsstudenten in de architectuur. Het werk van de
laureaten werd beschreven in nummer 2004/1 van het
tijdschrift ‘Bouwen met Baksteen’.
www.baksteen.be
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CARLA RAMAULT, DEBBIE DESMET, OUCHY VAN
LOO, SABRINA GAENS, FRIEDL DECOCK
De studenten van het derde jaar namen deel aan de
wedstrijd ‘Huisvesting herbekeken. Wonen van
morgen’ die georganiseerd werd door de Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij in 2004. Doel van de wedstrijd
was het zoeken naar vernieuwende planconcepten en/
of bouwtechnische ontwerpoplossingen voor het sociaal
wonen van morgen. De ontwerpen van Carla, Debbie,
Ouchy, Sabrina en Friedl werden geselecteerd voor de
tentoonstelling. De studenten stelden hun prijzengeld
ter beschikking voor het onderwijs en kochten er een
foamcutter mee aan.

PRIJZEN & NOMINATIES

FERNANDEZ GUTIERREZ FELIPE
In november 2004 werd de thesis van Felipe over
kinetische structuren in de architectuur en het daaraan
gekoppelde ontwerp van ‘het Zeepreventorium De
Haan’ bekroond met de StudentenStaalPrijs 20032004. Deze prijs is bestemd voor studenten van het
laatste- of voorlaatste jaar architectuur of bouwkunde
en bekroont projecten die staal op een vernieuwende
wijze in bouwkundige constructies hebben toegepast of
onderzocht.
www.infosteel.be
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Naar aanleiding van onze
internationale contacten hadden
we eind april 2005 Prof. Edith
Salas uit Montpellier (Fr) op
werkbezoek. Zij overtuigde ons
van het belang van de openbare
ruimte t.a.v. het architectonisch
project. In dit kader hadden we
een bezoek aan het HORTECO
( opleiding LandschapskundeErasmushogeschool). Wij
konden haar overtuigen over
onze pedagogische aanpak,
kleinschaligheid en academische
benadering.
Sprekend op dat vlak zijn de
getuigenissen van studenten, die
op dit ogenblik in het buitenland
studeren.
José Depuydt
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Nathalie Verschueren:

Lisboa, meu lar! (Fernando Pessoa)

SAMENWERKINGEN

In de toekomst worden nationale
uitwisselingen met de Franstalige
Gemeenschap uitgewerkt.
(Erasmus Belgica); ULB en andere.

Pretoria,Gauteng, Zuid - Afrika

UITWISSELINGEN

Op dit ogenblik heeft de
vakgroep overeenkomsten
met Architectuuropleidingen
in Lissabon, Madrid, Frankrijk
(Montpellier, Saint-Etienne en
Parijs), Eindhoven. Ook zijn
er verre bestemmingen waar
studenten stude(e)r(d)en;
Newcastle (Austalia) en Zuid-Afrika
(Pretoria).

Lars De Laet en Anne Paduart:
Lissabon is een prachtige stad die ons quasi dagelijks
verrast met nog niet ontdekte, speciale plekjes. Het is –
zeker als architectuurstudent – heerlijk om gewoon rond
te lopen in zulk een andere hoofdstad; de historische
binnenstad, de talrijke pastelaria’s, de Portugese,
zuiderse mentaliteit.
Naast leven, ronddolen en uitgaan in deze levendige
stad, wordt er hier ook gewerkt. Niet zoveel verschillend
eigenlijk als “bij ons”. Begeleidingsessies zijn hier
identiek als aan “onze” VUB, weliswaar met andere
proffen en assistenten. Of dat beter is of niet, laten we
veiligheidshalve maar in het midden ;-). De opdrachten (en
locaties) van zowel Architectuurontwerp als Urbanisme,
de twee projectvakken die we hier “full-time” en intensief
volgen, leren ons over Lissabon enorm veel kennen. Voor
Urbanisme analyseren we half Lissabon (gelukkig voor
ons: de uitgaansbuurt ;-) ) en voor Architectuurontwerp
mogen we ontwerpen op wat wij in België “bergen”
noemen. Lastig, maar leerrijk. En dat allemaal in een
degelijke, architectuurvriendelijke universiteit. De
faculteit draait helemaal rond architectuur wat te merken
is aan goed georganiseerde klaslokalen/ateliers en de
deftige bibliotheek waar we al menige boeken hebben
doorbladerd op zoek naar interessante prentjes.
Op de faculteit lopen veel eramusstudenten rond, die
al zeer snel vrienden worden en elkaar helpen zich hier
thuis te doen voelen. Onze internationale cultuur wordt
snel op peil gebracht door de talrijke gesprekken op café
in een mengelmoes van talen en handgebaren.

Faculdade de Arquitectura van de Universidade Téchnica
de Lisboa (Portugal)

De vakgroep Architectuur heeft
het laatste jaar het aanbod
aan internationale relaties
(uiwisselingen studenten)
uitgebreid.

Ik heb de kans gehad om een jaar in Lissabon te
wonen. Het Portugees dat ik op voorhand sprak — laat
geen klasgenoot hier horen dat ik geen onderscheid
maak tussen hun taal en het Braziliaans — heeft mij de
buitenkans gegeven om van dichtbij met mensen van
hier om te gaan. Mijn klas van ontwerp hier is een mooi
tegenvoorbeeld voor het koele zeevaarders-imago en ik
heb me dankzij hun vriendschap samen met hen door
een donker en hard eerste semester geploegd.
Nu loopt zelfs het tweede semester op zijn einde, en ze
schaven nog altijd verwoed aan de tropische kantjes van
mijn tongval.
Zoals in Brussel dienen vakanties ook hier niet om op
vakantie te gaan. Wel zijn we net met mijn verjaardag
op zelfgeorganiseerde schoolreis geweest, zigzag door
Portugal met een aantal auto’s, zonder leerkrachten. Ik
heb mijn verjaardagskussen gekregen (twee per persoon,
geen drie) om middernacht op de brug over de Douro van
Eiffel in Porto en ze hebben extra lang en luid gezongen,
misschien vanwege de Belgische pralines die ik had laten
opsturen, misschien vanwege de Porto.

Uitvoering gevend aan het
decreet van 4 april 2003
betreffende de structuur van het
hoger onderwijs in Vlaanderen,
toonde de faculteit Toegepaste
Wetenschappen van de VUB zich
bereid om samen te werken met
twee hogescholen, namelijk het
Hoger Instituut voor Architectuur
wetenschappen Henry van de
Velde (Hogeschool Antwerpen)
en het departement Architectuur
en Beeldende Kunst van de
Provinciaal Hogeschool Limburg
(Hasselt – Diepenbeek). Beide
hogescholen zijn geïnteresseerd
in de academische expertise
van de VUB om de omvorming
van hun opleiding(en) tot een
bachelor- en masteropleiding
in goede banen te leiden. In
samenwerking met de VUB, zal
de Hogeschool Antwerpen het
studiegebied ARCHITECTUUR
academiseren en zal de
Provinciaal Hogeschool Limburg
de opleidingen ARCHITECTUUR,
INTERIEUR-ARCHITECTUUR
en AUDIOVISUELE EN
BEELDENDE KUNST
academiseren. Langs beide
kanten zal er onderzocht
worden hoe de VUB, waaronder
de vakgroep Architectuur,
een bijdrage kan leveren
op het vlak van onderzoek,
onderwijsprojecten en personeels
uitwisselingen.
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Het werken aan een ontwerpproject impliceert dat de
studenten gefundeerde beslissingen nemen binnen een
zeer breed spectrum aan ontwerpopties. Hiertoe zullen
zij enerzijds een missionstatement schrijven waarin zij
hun bedoelingen verduidelijken en anderzijds zullen zij
inspiratie putten uit al bestaande informatie. Traditioneel
zijn alle bronnen verspreid over cursussen, bibliotheken
en archieven. Deze informatie wordt nu binnen
ARCHeMEDES geconcentreerd, wat het opzoekwerk
verlicht en meer ruimte laat voor de interpretatie van de
gevonden informatie.
De resulterende ontwerpen worden na evaluatie
opgenomen in ARCHeMEDES, inclusief feedback van
de ontwerpdocenten. Het jaar daarop kunnen andere
studenten verderbouwen op deze kennis.
Daarbij
produceren ze nieuwe kennis die op haar beurt ter
beschikking gesteld wordt in het systeem. Het accent
wordt hierdoor gelegd op zelfontwikkeling, in plaats van
op reproductie.

Zoals in de ﬁguur op de linkerbladzijde te zien is, zijn
de cursusinhouden beschikbaar via een navigeerbare
boomstructuur aan de linkerzijde. Dit is een zeer
klassieke manier om informatie beschikbaar te stellen. De
kracht van het systeem wordt echt duidelijk wanneer de
student op zoek gaat naar speciﬁeke informatie. Dit kan
op twee manieren gebeuren: enerzijds door de zoekbox
in de rechterbovenhoek van de pagina te gebruiken
en anderzijds door de uitgebreide zoekpagina, zoals
weergegeven in de onderstaande ﬁguur. Deze geeft de
gebruiker veel meer mogelijkheden, zoals zoeken op
speciﬁeke sleutelwoorden.
Wanneer de betrokken student de benodigde informatie
gevonden heeft, kan het document worden weergegeven.
Bij elk document dat bekeken wordt, wordt langs
de rechterzijde ook steeds gerelateerde informatie
weergegeven. Het verband tussen deze gerelateerde
items en het actieve item, wordt bepaald door de
sleutelwoorden die ze gemeenschappelijk hebben.
Hierdoor worden verbanden tussen de verschillende
informatieblokken blootgelegd, waar de studenten
misschien in de eerste plaats niet aan gedacht zouden
hebben.
Nieuwsgierigen kunnen een kijkje nemen op
http://pointcarre.vub.ac.be/archemedes.

Tine Moens | Joke Reumers | Tim Hoebeek

ARCHeMEDES
wordt
opgebouwd
rond
het
opleidingsonderdeel ontwerpmethodiek. De studenten
kunnen er de kennis uit de ondersteunende vakken tijdens
het ontwerpen op een efﬁciënte manier terugvinden. Voor
de studenten werkt ARCHeMEDES motiverend omdat ze
kunnen terugvallen op eigen ontwerpproducten of andere
projecten om inzicht te verwerven in het ontwerpen.

ARCHeMEDES kennisbeheersysteem ten
behoeve van integratief
onderwijs in de opleiding
Burgerlijk Ingenieur
– Architect

ARCHeMEDES

Integratief onderwijs en
de hieraan gekoppelde
doorgedreven multidisciplinaire
aanpak vormen de motor van
de opleiding Ingenieur-Architect
aan de Vrije Universiteit
Brussel. Dit weerspiegelt zich
in een kruisbestuiving tussen
het opleidingsonderdeel
ontwerpmethodiek enerzijds en
de wetenschappelijke vakken
anderzijds.
De laatste twee jaar werd
gewerkt rond de ontwikkeling
van het kennisbeheerssysteem
ARCHeMEDES, dat een
gestructureerde ondersteuning
biedt voor het beoogde
integratief onderwijs. Het
is een digitaal inhoud- en
kennisbeheersysteem, waarin
kennis geproduceerd voor en
door de studenten toegankelijk
en doorzoekbaar gemaakt
wordt. De naam verwijst naar de
bekende Griekse wetenschapper
en naar ARCHitectuur, e-learning
en multi-MEDia.
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In de driejarige bacheloropleiding worden basiskennis,
basisvaardigheden 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 ontwerp van gebouwen en
kunstwerken en het inrichten van de openbare ruimte.
In de ateliers wordt niet alleen de vaardigheid van het
‘ontwerpen’ aangeleerd, 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
gemeenschappelijke kern van 60% en leiden tot de titel
van burgerlijk ingenieur-architect. 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 opleiding Architectuur verzorgen.
De belangrijkste pijlers van het onderzoek binnen de
vakgroep Architectuur zijn lichtgewicht constructies,
renovatie en herbestemming, architectuurtheorie en
–pedagogie, en duurzaamheid.
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Tijdens de masteropleiding wordt de kennis over
materialen en technieken, uitrusting en installaties,
bouwstructuren en constructies verder uitgediept.
De architectuurtheorie, in een historisch perspectief,
verbreedt de ontwerpvisie. De vakken worden intensiever
bij het ontwerp betrokken. 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 internationaal 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 probleemexplorerend denken, en
kunstzinnig scheppen.

www.vub.ac.be/arch

BACHELOR of Science in Ingenieurswetenschappen:
ARCHITECTUUR
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Wij danken onze algemene sponsors
Staalinfocentrum en Febelcem voor de
genereuze steun.

SPONSORS

Ook dank aan Koramic voor hun bijdrage aan
het Jaarboek 2004-2005.

Indien u geïnteresseerd bent om in het Jaarboek 2005-2006 te
publiceren, kan u steeds contact opnemen met mdebouw@vub.ac.be
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Burgerlijk ingenieur-architect KUL 1988.
Gedoctoreerd in 1997 aan laboratorium
bouwfysica
KUL
over
gecombineerd
water- en luchttransport in poreuze media.
Medeoprichter (1995) en vennoot van Daidalos
Peutz bouwfysisch ingenieursbureau. Lid
van het winnend ontwerpteam in diverse
architectuurwedstrijden. Vanaf 2005 deeltijds
docent bouwfysica 2.

CNUDDE GRIET Gastdocent Lic. Rechten
Graduaat Toegepaste Communicatiewetenschappen en Public Relations HIBO Gent (nu
“Egon”) 1992. Licentiaat in de Rechten UG
1997. Sinds 1997 actief als wetenschappelijk
medewerkster aan de Vakgroep Publiek Recht
UG. Advocaat sinds 1997, gespecialiseerd
in
Publiek
Recht
(stedenbouwrecht,
(leef)milieurecht,
bouwrecht,
administratief
recht, …). Lid van het Forum Milieuadvocaten.
Redactielid van diverse tijdschriften. Geeft
lezingen en publiceert over het vakgebied.
Doceert Bouwrecht, plichtenleer en deontologie
aan de VUB.

DEWINT ANDRE Docent B.b.ir.
Burgerlijk bouwkundig ingenieur. ASHRAE
member. Sinds 1981 ervaring in simulatie
van gebouwen, HVAC systemen en energie
productie in Europa. Expert bij de DG TREN
(energie) van de Europese Commissie; Project
Technical Assistant voor EG-gesubsidieerde
projecten i.v.m. duurzame gemeenschappen.

DE BOUW MICHAEL Assistent Ir. Arch.
In 2003 afgestudeerd als burgerlijk ingenieurarchitect aan de VUB met een thesisonderzoek
dat bekroond werd door verschillende prijzen.
4 maanden praktijkervaring bij studiebureau
Origin. Vanaf 2004 assistent Bouwtechnologie.
Doctoraatsonderzoek over het renoveren van
metalen draagstructuren.
DE TEMMERMAN NIELS Vorser Ir. Arch
Studeerde af als Burgerlijk ingenieur-architect
aan de VUB in 2002. Doet momenteel
doctoraatsonderzoek naar kinetische structuren
in de architectuur, gesubsidieerd door het IWT.
DE WILDE KAREL Assistent Ir. Arch.
Stedenbouwkundige
Burgerlijk ingenieur-architect VUB 1998.
Opleiding stedenbouw Sint-Lukas, 2004.
Architectuurstage bij architect Burtonboy.
Assistent aan de VUB vanaf 2001. Begeleidt
het ontwerpatelier in het eerste jaar, Autocad
en ADT. 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.
DEPUYDT JOSE Docent Arch
Afgestudeerd in 1984 aan het Hoger
Architectuurinstituut van de Stad Gent.
1984-90 architect en actief betrokken in
het
beroepsverenigingsleven.
Bijzondere
licentie bouwtechniek aan de VUB in 1990
en sindsdien verbonden aan de vakgroep
Architectuur van de VUB. Docent ‘beeld, vorm
en kleur’ in 2ia en ‘Architectonisch Ontwerpen’
in 3ia. Begeleidt oefeningen architectuurtheorie.
Doctoraatsonderzoek over duurzaamheid op
basis van een structurele vergelijking tussen
pedagogische, architectuurtheoretische en
ontwerpprocessen in de architectuur. Actief in
diverse onderwijsvernieuwingsprojecten.
DESCAMPS FILIP Docent Dr.Ir.Arch
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HENDRICKX HENDRIK Hoofddocent Arch.
Architect. Beeldhouwer. Architectuurpraktijk
1970-78. Docent ‘ruimtelijke vormgeving’ in
departement 4D-vormgeving Hogeschool Gent.
Titularis ontwerpmethodiek in het eerste jaar
aan de VUB. 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. IWTvorser vanaf 2004 met doctoraatsonderzoek
over hulpverlening in noodsituaties.
HOEBEEK TIM Vorser Ing. ICT
Werkt vanaf 2004 aan onderzoeksproject
kennisbeheersysteem ARCHeMEDES.
KOLL MARYSE Secretaresse
Sinds 1990 verbonden aan de vakgroep
architectuur. Secretariaat architectuur. Beheer
bibliotheek.
LINDEKENS JONAS Vorser Ir. Arch. MArch
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 1998.
Behaalde een ‘Master of Architecture in
Architectural Design’ aan de Bartlett School of
Architecture (University College 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, werkend aan een onderzoek
over ontwerpmethodes bij renovatie.
MARTENS MARC Gastdocent Ir. Arch. en
Ruimtelijk planner
Burgerlijk
ingenieur-architect,
KULeuven
1973. Gediplomeerde in de gespecialiseerde
studies stedenbouw en ruimtelijke ordening,
KULeuven 2001. Medeoprichter (1976) en
vennoot van de Werkplaats Voor Architectuur,
architectenassociatie. Opgenomen in het
register van ruimtelijk planners van het Vlaamse
gewest. Bestuurslid van de Vlaamse Vereniging
voor Ruimte en Planning (VRP).
MOENS TINE Assistent Ir. Arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2001.
Architectuurstage bij Brussels Ofﬁce for
Architecture
tot
2003.
Onderwijsproject
kennisbeheersysteem ARCHeMEDES tot 2005.
Doctoraatsonderzoek over de optimalisatie van
het comfort in bestaande ziekenkamers via
passieve klimaattechnieken.

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. Vakgroepvoorzitter.
Doceert aan VUB en ULB. Coördinator
van het Thematisch Netwerk TensiNet (5e
Kaderprogramma Growth). Publiceert over
membraanconstructies
en
vormactieve
structuren.

Muziekforum in Gent, 2004. Talrijke lezingen en
publicaties over Japanse architectuur. Editorial
Associate bij A+U.

NEVZGODIN IVAN Vorser Dr. Arch.
Studeerde af aan de Academie voor Architectuur
en Beeldende Kunsten te Novosibirsk (Rusland)
als architect (1998), promoveerde in 2004 aan de
TUDelft op de architectuur en stedenbouw van
de jaren 1920-1940 in West-Siberië. Onderzoekt
de invloed van de stedenbouwkundige context
van Brusselse kantoortorens op hun toekomst.
Aan de TU Delft is hij bezig met onderzoek naar
verbouwing, hergebruik, renovatie en restauratie
van de Nederlandse gebouwen van de twintigste
eeuw. Publiceert over Nederlandse en Russische
architectuur en stedenbouw.

VAN ZEIJL GERARD Hoofddocent Dr. Ir.
Studeerde aan de TUDelft af als architect/
ingenieur (1970), promoveerde in 1990 aan
de TU Eindhoven op de oprichter van de
Ecole Polytechnique: Durand. Doceerde meer
dan 30 jaar Geschiedenis en Theorie van de
Architectuur aan TUE, de VUB en diverse
Academies van Bouwkunst. Is tevens architect
in QBBF bv.te Eindhoven

ROWIES GUY Gastdocent Arch. Urb. HISLB
Docent bouwconstructie HISLB 1975-80.
Zaakvoerder
studiebureau
‘Architectuur
en Expertisen bvba’. Deskundige bij de
Rechtbank Eerste Aanleg Mechelen – Brussel
– Leuven – Antwerpen. Parketdeskundige Cel
Verdwijningen. Consulair Rechter rechtbank
Koophandel. Docent VUB bouwpathologie.
SAMYN PHILIPPE
Hoofddocent Dr. Arch. B.b.Ir. MScE
Burgerlijk bouwkundig ingenieur, ULB 1971.
MScE Massachusetts Institute of Technology
1973.
Stedenbouwkundige,
ULB
1973.
Architect ENSAV La Cambre 1985. Oprichter
architectuurbureau Samyn et Partners. Diverse
architectuurprijzen en realisaties in binnenen 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. Onderzoek
naar de Optimalisatie van Constructies. Doceert
technologisch ontwerp van hybride constructies.
SCHOONJANS YVES Docent Dr. Ir. Arch.
Afgestudeerd in 1984 aan Ugent en gedoctoreerd
in 2001. Doceert architectuurgeschiedenis
aan de vakgroep architectuur VUB en de
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, StLucas Architectuur. Publiceert in het vakgebied
architectuurgeschiedenis en –theorie.
VAN MELE TOM Vorser Ir. Arch.
In 2003 afgestudeerd aan VUB als burgerlijk
ingenieur architect.
Afstudeerwerk bekroond met ‘Prix Paduart’ en
ﬁnaleplaats in ‘Reynaers Institute, Award for
Architecture’. Assistent ‘vormactieve constructies
en stabiliteit 2’. Co-webmaster www.vub.ac.be/
arch.
Doet onderzoek naar ‘adaptable spatial
structures’ met doctoraatsbeurs van het IWT
VAN SANDE HERA Gastdocent Ir. Arch.
Docent VUB. Medewerker van Toyo Ito voor
het Brugge 2002 paviljoen en voor de wedstrijd

VAN DER VELDE THOMAS Vorser Ir. Arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2004. Volgt
een Master Cultuurwetenschappen, Film- en
Beeldcultuur aan de VUB. Onderzoek naar
de relatie tussen architectuur en ﬁlm- en
beeldcultuur. Assistent 3D Studio Max.

VERDONCK ANN Docent Arch. MSc.
Interieurarchitect 1984, Architect 1989, Master
in monumentenzorg 1994. Pedagogische
ervaring aan de Hogeschool Sint-Lucas Gent,
de KULeuven en sinds 1998 aan de VUB,
vakgroep architectuur. Organisatie van diverse
architectuurwedstrijden,
tentoonstellingen
en
architectuurparcours.
Auteur
van
architectuurgidsen en diverse voordrachten.
Doctoraatsonderzoek over “De zoektocht van
Huib Hoste, naar de nieuwe betekenis van kleur
in de architectuur”. Vennoot bij het studiebureau
Examino cvba (Lovendegem) gespecialiseerd in
kleur-, materiaal-, historisch-, bouwtechnisch-,
en bouwfysisch onderzoek in monumenten.
VOET CAROLINE Praktijkassistent Arch.
In 1997 afgestudeerd aan het Henri van de
Velde Instituut te Antwerpen en in 1999 van
het Graduate Design Programme aan de
Architectural Association te Londen. Werkte
voor Zaha Hadid Architects en Christian
Kieckens Architects. Godecharle laureaat in
2001. Eigen praktijk met Jeroen Theuns vanaf
2004. Organiseerde verschillende workshops
en seminaries in België en het buitenland.
Begeleidde AA Dip5 met Christian Kieckens in
2001-2002. Vanaf 2004 ontwerpbegeleiding aan
de VUB in 2ia, verantwoordelijke jaarboek
WOUTERS INE Docent Dr. Ir. Arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 1996.
Gedoctoreerd in 2002 over bouwtechniek
en ﬁre eingineering. Vanaf 2003 docent
bouwtechnologie,
houtconstructie
en
renovatietechnieken. Voorzitter ORIA. Redactie
‘Erfgoed van Industrie en Techniek’.

STAFF

BAELE JOHAN Hoofddocent Arch.
Johan Baele is betrokken bij architectuuronderwijs
in de Belgische Hogescholen en Universiteiten,
USA en Japan. Laureaat van talrijke nationale en
internationale architectuurwedstrijden. Partner
en ontwerper bij BARO en M+R International,
auteur van boeken en publicaties over
Architectuur, lid van verscheidene Architectuuren Monumentencommissies.
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3ia
Baelus Tom
Bervoets Sarai
Buffels Ellen
Elsen Stijn
Geraerts Jelle
Kempkes Suzy
Lauriks Leen
Meert Jago
Toufali Moustafa
van der Tempel Maaike
Vanden Bavière Hendrik Francis
Vantomme Lore
Verswijver Koen
Weins Emilie

4ia
De Cock Steven
De Laet Lars
Decock Friedl
Desmet Deborah
Druyts Bieke
Gaens Sabrina
Geuens Jeroen
Geysenbergh Lieven
Janssen An
Lieten Stephanie
Matyn Sepp
Michiels Igor
Moens Hermann
Paduart Anne
Ramault Carla
Remy Olivier
Timmermans Debbie
Van der Veeken Hellen
Van Loo Ouchy
Vander Voorde Anke
Verschueren Natalie

5ia
Cheung Yao Ting
Cools Ben
De Bonte Kristof
De Vos Steven
Khan Sahdia
Peeters Nele
Pen Gregory
Ramos Pereira Bruno
Speelman Reinout
Van Holsbeeck Maaike

STUDENTEN 2004-2005

1ia
Beeckmans Sven
Bremmers Sophie
Bruch Agaat
De Bo Brecht
De Jonge Alexander
De Vits Vincent
Dekeyser Liesbeth
Detemmerman Pieter
Ernult Kathia
Franck Pieterjan
Geudens Ken
Ghys Roeland
Herthogs Pieter
Kegels Els
Kuijpers Wesley
Liekens Eleen
Melsens Sarah
Panneels Nick
Pierard Florence
Renders Christopher
Roels Yannick
Ruys Emilie
Van den Brande Natasja
Van Eester Sam
Van Ertvelde Nienke
Wellens Thierry
Wils Bart

2ia
Alderweireldt Joerie
Beyl Marijke
Bigaré Emilie
Lefeber Michael
Meyers Kris
Philips Rafaël
Roussel Katrien
Van Thienen Tinneke
Vandendriessche Sander
Vanhoutte Marijn
Verheyleweghen Lore
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