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Het programma ‘school’ is een opdracht
met een groot maatschappelijk belang. Het
laat toe zichzelf vragen te stellen over de
interactie tussen leren en architectuur, over

Jonas Lindekens

De studenten van de verschillende jaren
van de opleiding kregen met deze opdracht
de kans om te participeren in een concreet
bouwproject, met een concrete bouwheer,
concrete site en concrete omgeving. Hierdoor
werd een veel grotere interactie mogelijk
dan doorgaans in een studentenproject het
geval is.
Niet enkel de interactie met de bouwheer
was een interessante ervaring, ook door
de gezamenlijke overlegsessies tussen de
verschillende architectuurscholen hebben
de studenten kunnen zien hoe anderen
omgaan met het bouwen van scholen.

Voor de studenten zonder twijfel een leerrijk
schooljaar!

INLEIDING

Na een jarenlange verwaarlozing van de
schoolinfrastructuur wordt door de regering
een inhaaloperatie ingezet voor de bouw en
renovatie van scholen. Deze operatie wordt
inhoudelijk ondersteund door de Vlaams
Bouwmeester, die zowel de voorbereiding
van de opdrachtformuleringen als de
selectie van kwalitatieve ontwerpers voor
zijn rekening neemt.
Het is bij deze voorbereiding dat ook de
Vlaamse architectuurscholen (en onze
opleiding) werden betrokken. Als eerste
taak moesten de bouwprogramma’s van
elk van de scholen vastgelegd worden,
precieze projectdefinities uitgeschreven, de
eigen wensen en concrete noden bepaald,
en de verschillende mogelijkheden en
opportuniteiten afgetast. Door middel
van onderzoekende studentenprojecten
krijgen de bouwheren een beeld van de
mogelijkheden op hun site, een reeks aan
variaties en alternatieven, die hen zal helpen
in het verder determineren van hun project.
Het zullen deze projectdefinities zijn, die
later door de verschillende architectenteams
gebruikt worden als leidraad in hun
ontwerptaak.

de ruimtelijke impact van alternatieve/nieuwe
pedagogieën, over hoe een stimulerende
leeromgeving er moet uitzien. Hierbij is het
belangrijk om de gangbare oplossingen
in vraag te blijven stellen, om te blijven
zoeken naar alternatieve en vernieuwende
schoolvormen. Dit alles gebeurt met een
steeds groeiende aandacht voor ecologie,
duurzaamheid en toegankelijkheid.

Studio Open School - jaarthema scholenbouw

De aankomende inhaaloperatie scholenbouw
vormde de aanleiding voor de keuze van het
jaarthema voor de ontwerpateliers in 20072008. Het tweede, derde, vierde en vijfde
jaar van de opleiding hebben zich hier door
middel van één of meerdere opdrachten in
verdiept.
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After a one year dry run, the research lab
on architectural engineering, the ae-lab, got
officially accepted in March 2008.
The research within the ae-lab is focused
on ‘the use of engineering tools to create
architecture’. This approach is applied on
three topics which ask for interdisciplinary
studies: the design of lightweight structures,
the issue of re-use, and the incorporation of
4D-design.
Lightweight structures
Architectural and structural engineering are
subject to an ongoing process of optimization.
The search for lighter, more efficient and
more performing structural systems is and
has always been an essential part of this
process.
Achieving lightness is a complex task which
equally and simultaneously addresses the
knowledge, ability and experience as well
as the fantasy and intuition of a dedicated
architect or engineer. Lightweight structures
challenge the boundaries set by static
and dynamic structural theories. Cuttingedge materials and complicated threedimensional shapes dare our calculating
and manufacturing procedures and put
our technological capabilities to the test.
Lightweight structures give expression
to ingenious and efficient concepts and
thereby contribute to the visualization of
contemporary architectural space.
The ‘Lightweight Structures’ research group
contributes with a wide range of research
topics to the further development of ‘Tensile
Surface Structures’, ‘Kinetic Structures’,
‘Morphological Indicators’ and ‘Graphical
Analysis and Form Finding’. A number of
topics are currently under investigation: the
design and implementation of pneumatic
components in structural systems, the
comfort assessment of spaces enclosed
by translucent membranes, the design
and calculation of new typologies for
fabric structures, the design and analysis
of deployable bar structures for mobile
architectural applications, the use of scissor
structures in retractable roofs,…
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Re-use
The research group on ‘Re-use’ studies the
modern industrial and architectural patrimony
(1800-2000). The main objective is to
reconcile the authenticity of the architectural
heritage with the modern standards asking
for more comfort and safety.
The assessment of a building typically deals
with the evaluation of historical, structural and
architectural aspects. The starting point of the
research is the construction history. Studying
the used construction techniques, calculation
methods and material characteristics offers
information for the structural behavior. In
combination with the structural assessment,
the historical, architectural and esthetical
qualities are evaluated to determine the
cultural value of the building. On the basis
of these findings proposals are formulated
to retain, refurbish, strengthen or demolish
the building. Supplementary, contemporary
re-design strategies, applied by designers
who rehabilitate and re-use buildings, are
analyzed to help converting the historical
and recent data into specific proposals and
recommendations. Critical analyses of recent
rehabilitation projects constantly question
and indicate the historical, architectural,
cultural and social significance.
The current research can be grouped
around a personality (Huib Hoste, Van
Steenberghe,…), a building typology (roof
trusses, fire proof building, school building,
…), a material (cast iron, wrought iron,…),
et al.

Current research concentrates on the
implementation of new 4D design principles
and tools into the strategy. Feasibility studies
made/make it possible to evaluate and tune
4D. A variety of applications are currently
studied: temporary shelters after a disaster,
temporary units for housing, social housing,
refurbishment of social housing.

Enlarged team
Thanks to external funding, new researchers
could join the group: Ir. arch. Anne Paduart
continues her work on a renovation strategy
for social housing, ir. arch. Leen Lauriks
works on the re-use of glass roof structures
by taking into account the bearing capacity
of structural glass, ir. arch Lore Vantomme
concentrates on the optimization of free
form shell constructions and ir. Vincent
Jaspaert examines the structural behavior of
deployable scissor structures.

Research lectures ae-lab
In march/april 2008 Research Seminars were
organized about the three research topics.
The PhD researchers presented their work
and an expert (designer/builder/researcher)
was invited to make the conversations even
more lively. In the evening the experts put
apart their work and experiences, by means
of a public lecture.
For the ‘re-use’ seminar Dr. Ir. Hielkje
Zijlstra, working at the Research group of
Modification Intervention and Transformation
at TUDelft was invited. Hielkje wrote a PhD
about ‘Continuiteit + Veranderbaarheid =
Duurzaamheid’ In the evening she gave a
lecture about the process of transformation.
The ‘lightweight structures group’ invited Dr.
Ir. Hans Hubers from the Hyperbody group at
TUDelft to reflect on the presented research.
Bernd Stimpfle, who runs the German
engineering office ‘form TL: ingeniuere für
tragwerk und leichtbau’ commented on the
construction of the Zenith in Strasbourg,
by architect Massimiliano Fuksas, in his
evening lecture.
The ‘4D design’ group invited Dr. Ir. Elma
Durmisevic. Elma runs the office ‘4D
architects’ in Amsterdam and is a lecturer at
TUDelft. During her lecture she went deeper
into the results of her PhD work and the
design approach of the office, which is based
on integrated design and transformable
structures.

Ine Wouters

A set of standardization rules, called a
generating form and dimensioning system
is the generating system and the central
concept in the design strategy, in the sense
that it ensures full compatibility of form and
dimensions between all basic elements.

PhD’S
Researchers Caroline Henrotay and Tom Van
Mele successfully finished their PhD on ‘A
contribution to a sustainable and integrated
design approach for the material support of
shelter after disaster’ and ‘Scissor-Hinged
Membrane Structures: a new concept for
retractable roofs’.

æ-LAB

4D-Design
The ‘4 Dimensional Design Strategy’
(4D) includes a dynamic view on the built
environment. By designing adaptable
construction systems, which are compatible
with each other, a dynamic - and by this
sustainable - answer can be given to an
unexpected and unpredictable future.
These construction systems are made of
a minimum number of basic elements and
a set of combination rules. They allow the
conversion of each artefact to a different
configuration, by means of adding, removing
or transforming the basic elements which it is
made of. It offers a high potential of recycling
and (direct) re-use. The outcome can be
compared with the ‘Meccano’ building set,
which, in this view, encloses all materials and
techniques, and is applicable to all scales.
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The goals of this PhD research in conclusion
phase, are to study the technical feasibility
of the 4 Dimensional Design approach and
to assess its environmental benefits and
impacts on construction, building component

Typically seven ‘paths’ that affect
the total energy and cost input and
material flow exist. This model is the
basis of life cycle inventory (LCI) and
life cycle impact assessment (LCIA)
and is used to evaluate choices which
affect the dynamic equilibrium of the
construction or the built environment.
Depending of the type of flow, the
model is used to calculate the amount
of natural resources needed and
energy input per phase.
Having acquired this information
conservation of natural resources
(∆Mminerals, ∆Mbiodegrable, ∆Sland,
∆Vwater) and embodied energy (∆EE)
of building materials, components
and constructions can easily be
estimated. This LCI is to be completed
with the assessment of impacts on
the environment such as depletion of
resources and deterioration of ecosystems and human health. This
assessment
methodology
has/is
been used on the 2 presented design
cases.

Wim Debacker

Since an important goal of the building
sector is to produce constructions with
a low environmental impact, not only
their operating energy (cf. technical
design), but also the embodied energy
(EE) of their components, i.e. the
energy acquired for all processes
from extraction of raw materials up to
the manufactory of building material
and/or prefabricated construction
elements, should be minimised.
Furthermore, natural resources should
be conserved as well. To achieve
these goals this research takes into
account a life cycle model, in which the
three levels of the built environment
‘building, components and material’
are integrated.

4D DESIGN

Because of its scale and the role it plays
in our lives, a healthy built environment
is of vital importance. However, because
of their static nature most contemporary
buildings and their components have a
negative impact on their surroundings. The
huge quantities of waste produced during
demolition and the still rising emission of
greenhouse gases created during use of the
building, manufacture and waste treatment of
its components are environmental indicators
of an inefficient and unhealthy design.

and material level. These goals are to
be accomplished through the design
and environmental assessment of 2
practical case studies. The design cases
are limited to temporary applications,
such as transitory dwellings in Belgium
and infrastructure for foreign relief
situations (accommodation, shelter,
offices, canteen and storage place).

Design and life cycle assessment of temporary constructions

Because of its scale and the role it plays
in our lives, a healthy built environment is
of vital importance. As a part of material
culture, buildings have to support human
needs. But because of their static nature,
obtained through design, most contemporary
buildings and their components have a
negative impact on their surroundings. The
huge quantities of waste produced during
demolition and the still rising emission of
greenhouse gases created during use of the
building, manufacture and waste treatment of
its components are environmental indicators
of an inefficient and unhealthy design. On
the other hand, due to inadequate design
many buildings are unable to adapt to (fast
changing) contemporary requirements. As
a result, the build environments impedes
the process of life and changes instead of
supporting it. 4Dimensional Design, which
accommodates the fourth dimension, i.e.
time, into design presents a way to strive
for a healthy built environment by taking
into account, as from the first sketches, the
wear and tear of artefacts and the changing
and evolving circumstances which will affect
them. The following paragraphs illustrate the
possibilities created by the implementation
of 4Dimensional Design strategies and
approaches.
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Demolition of a building

Scheme of PhD research

Three dimensions of building transformation, having
1 criteria in common: disassembly (Durmisevic 2006)
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Transformation of one site during 50 years (Brand 1995)

Anne Paduart

4D DESIGN

Design for disassembly can prevent
economic factors (such as labour costs)
to encourage destructive demolition
and disposal of buildings.
Similar strategies can relatively easy
be introduced into the first stages of
design of new buildings. But what
about existing buildings? In Flanders,
new built housing accounts for less
then 1% of the total housing market a
year. Introducing a sustainable vision in
the new built environment alone, would
take 50 to 100 years to replace current
stock of existing buildings! Therefore,
it is important to consider the existing
building stock as economic, social
and cultural capital that should not be
wasted. As a result, in Flanders, for
social housing, the emphasis has been
put on the renovation processes instead
of new social habitats. However, in
traditional renovation interventions,
succeeding renovation and upgrading
processes generally generate more
waste then the entire demolition of the
building. The waste often appears to
be unnecessary, considering that many
of the removed building elements are
not fundamentally damaged: the static
way of designing causes removal of
not only the failing elements, but also
the adjoining parts. Therefore, it is
essential to develop corresponding
renovation
strategies
of
waste
minimalisation and reuse for existing
buildings. The aim of the research is to
specify decomposition characteristics
of building structures, which determine
the future recycle potentials of the
building, its components and materials,
in the framework of renovation of
social housing. How develop a design
strategy that’s adapts/replaces existing
fixed structures not designed for
adaptability, disassembly and material
recovery, with dynamic structures
that can be adapted/reconfigured
and whose elements can be easily
disassembled and reused?
Through case studies for renovation,
the possibilities for reducing waste
production and materials and energy
consumption are being explored, by
means of introduction of disassembly
and reuse strategies, such as the 4
Dimensional Design.

A design approach for adaptive reuse of existing buildings

To produce everyday goods finite resources
such as petroleum products, rocks, minerals
and water are being consumed. As the
world’s population continues to grow, the
depletion of the earth’s material and
energy resources will continue to increase,
leading to environmental degradation. New
construction, maintenance, and renovation
of buildings account for 40% of the world’s
materials flows. On the other hand,
conventional existing building structures are
not designed for change. Transformations in
buildings, required to answer variable factors
of the everyday life and changing society
needs, often cause demolition of parts of
buildings or even demolition of the whole
built structure. An enormous amount of waste
is being produced during these building
processes and renovation interventions - an
amount that is still increasing, as building
activities increase over the years. As a
result, the construction and demolition waste
in Flanders represents the largest fraction
of the waste disposal. In recent years, the
proportion of construction materials being
reclaimed and reused has been falling. The
enormous amount of waste produced during
these building processes and renovation
interventions cause serious environmental
issues, which are worsening as building
activities increase over the years.
Social housing in Flanders are a good
illustration of buildings that are characterized
by the unknown factor of the future
resident’s identity and future use. Various
socio-economical developments and the
increasing demand for social housing,
generate unpredictable social groups and a
need for more adapted social housing. The
applied architectural concepts used for the
renovation of social housing therefore needs
to be adapted to this nature of changing
inhabitants groups and developing needs of
the residents through time.
Adaptability and reuse of construction
elements are two combining ways to
anticipate this uncertain future, but these
require a number of practical regulation rules
for the design of construction systems. In
order to increase the building’s transformation
capacity, building systems have to focus
on further building systematisation and
development of innovative building methods
that provide adaptable structures whose
components could be easily replaced,
reused, or recycled.
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In an era in which technology and innovation
run rampant, mankind is still incapable to
cross the increasing number of conflicts
and natural disasters, affecting many
communities yearly, and remains powerless
to their devastating consequences. On
the contrary, the unsustainable behaviour
of ‘modern’ civilisation, comprising the
generation of waste and pollution, and the
increasing depletion of natural resources,
fosters these increasing trends. In addition,
due to the higher level of vulnerability most
disasters affect hazard prone communities,
living in developing countries. In many cases,
this results in a downward spiral increasing
their vulnerability for future disasters.
The international aid community still seems
insufficiently prepared to cope with these
incidents. Since disasters may occur all
over the world, relief agencies not only have
to be prepared for unpredictable events,
they also have to face a wide variety of
contexts and needs. In order to save lives
and to support the recovery of the affected
population, quick and adequate shelter
interventions are necessary. Nevertheless,
due to the static, end-state design, resulting
in a lack of versatility and adaptability,
of most shelters implemented in postdisaster relief, these shelters are not (or
badly) adapted to the local circumstances
such as climate, geography and sociocultural factors and the specific needs
of the affected population. Furthermore,
post-disaster shelter relief consists of three
phases – the emergency phase, the care
and maintenance or transitional phase, and
the permanent solution or reconstruction –
each phase being characterised by specific
needs and requirements. Yet due to the lack
of adaptability, the current shelter solution
cannot support the shelter process and the
transition from emergency to permanent
solution, which results in a waste of material
and financial means.
In order to formulate a more adequate
answer to above issues, a suggestion for
an integrated and more sustainable design
approach for the material support of shelter
after disaster is presented. The approach
consists of the design of adaptable, versatile
and compatible construction systems made
up of aluminium bars, two different types
Workshop testing prototype
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Caroline Henrotay

Although, the import of shelter kits
and the use of aluminium profiles
may not be the most sustainable
solutions, due to the emergency, local
markets may be disrupted resulting in
a difficulty to implement local materials
and solutions. In that case, import
is the most efficient way to provide
shelter. The potential for reuse and the
adaptability and versatility presents a
more sustainable solution compared
to current shelter approaches, since
the shelter process can be supported
and the constructions can be better
adapted to support the needs of the
affected population.

4D DESIGN

During this PhD research project the
feasibility of the presented approach has
been investigated based on design-based
research, structural analysis (finite element
calculations) and experimental investigation,
comprising laboratory tests and prototype
tests. The design based research encloses
the theoretically implementation of the
suggested integrated design approach for
the case study of the post-tsunami shelter
relief in Sri Lanka. To ease the logistics and
the management of the relief, the number of
possible configurations is initially reduced by
developing basic, standard shelter kits for
the emergency as well as for the transition.
In order to adapt these standard shelter kits
to the different, local contexts, especially the
climate, complementary shelter kits for cold
and warm climates have been introduced.
For the cold climates the complementary kit
consists of insulation and a strip of canvas
provided with a flue plate, which enables the
integration of a stove. The warm climate kit
is made up of shading and mosquito nets.

Compared to the current shelter
solution the presented approach could
improve the preparedness, the logistics
and the coordination of the shelter
interventions. A reduced number of
different elements can be stockpiled
and selected to compose different
types of shelter kits, which can provide
shelters that are adapted to the family
size, the climate, etc. Furthermore,
the elements of the lightweight and
compact emergency shelter kits
can be reused and recombined
with additional material (transitional
shelter kits) to create basic transitional
shelters. Thanks to the adaptability,
the configuration of the shelter can be
adapted or transformed to meet local
requirements and the specific and
differing needs of the inhabitants.

Integrated design approach for shelter after disaster

of versatile connection elements and fabric
cover elements. The construction systems
enable to create a wide variety of shelter
typologies adapted to the local context, and
to adapt the (spatial) configuration to the
needs and preferences of the inhabitants. In
order to achieve the required adaptability, the
design of the construction systems is based
on the ‘Design for Deconstruction’ strategy
and the 4Dimensional Design approach
developed at the VUB by Prof. Hendrickx
and his colleague Vanwalleghem.
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Architectuur als discipline vereist van een
ontwerper bekwaamheid in verschillende
vakgebieden. Elke goede ontwerper moet
ontegensprekelijk beschikken over het
vermogen om logisch te redeneren. Het
eindresultaat van een ontwerpopdracht
moet een logisch antwoord bieden op
de probleemstelling. De abstractie van
opdrachten tot vraagstukken waarbij
bestaande architecturale oplossingen geen
houvast bieden, zorgt dat ontwerper zich kan
loskoppelen van de gekende beeldvorming
en beter kan reflecteren over de gestelde
vraag. Daarom worden de studenten verplicht
om in elke ontwerpopdracht op zoek te gaan
naar de essentiële eigenschappen die elk
object karakteriseren.

ERGONOMIE / INFOBALIE - WERKPLEK
In het eerste semester werd de nadruk gelegd
op kennismaking met de ergonomie van de
mens. De maat en schaal waarop we werken
binnen de architectuur staat immers steeds
in verhouding tot het menselijke lichaam.
Ergonomie is de wetenschappelijke studie
van de mens in relatie tot zijn omgeving. Deze
studie streeft naar het zodanig ontwerpen
van gebruiksvoorwerpen, ruimten en hun
verdere inrichting zodat het comfort, de
veiligheid, de gezondheid en het doeltreffend
functioneren van ons dagelijkse leven wordt
bevorderd. Daarom wordt tijdens de eerste
lessen binnen de ateliers onderzoek verricht
naar de afmetingen en verhoudingen van
het menselijke lichaam in zijn verschillende
houdingen, door het opmeten en optekenen
van medestudenten in verschillende veel
voorkomende lichaamshoudingen zoals het
zitten, staan en liggen.
Uitgaande van deze grafische studie wordt
tijdens de eerste opdracht een beschutting
ontworpen waarbij rond een persoon een
zo strak mogelijk balkvormig omhulsel
wordt ontworpen uit vlakke, stijve platen en
aanpasbaar aan verschillende houdingen.
In een tweede fase worden de eerste
beginselen betreffende de structuur van
architecturale artefacten verkend. De
structurele onderbouw van het ontworpen
omhulsel wordt belicht: hoe kan een
balkvormig omhulsel structureel opgebouwd
worden door een minimum van verschillende
modulaire elementen en tegelijkertijd
eenvoudige aanpassing toelaten van het
omhulsel naar een andere lichaamshouding?
Een structureel concept wordt bedacht door
de studenten voor de opbouw van een 3dimensionaal knooppunt dat deze opbouw en
haar transformaties toelaat. Deze oplossing
wordt daarna ingezet voor het ontwerp van
een werkplek die op frequente tijdstippen
omgebouwd moet kunnen worden tot een
infobalie.
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Catherine De Wolf
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STUDY MOBILE
Tijdens het tweede semester wordt gewerkt
rond het ontwerp van een mobiele ‘cart’ die
door een rondtrekkende student voor een
tijdelijke periode kan worden ingezet als
ondersteuning bij zijn studies. De doelgroep
van deze opdracht zijn jonge studerende
nomaden die in een stad (of verschillende
steden) hun territorium afbakenen. De
noodzaak aan mobiliteit van de student
ontstaat door de specifieke context waarin
hij zijn studies uitvoert, zoals bijvoorbeeld
ontwikkelingshulp in Afrika in functie van
geneeskundige studie, buitenlandse studies
voor onderzoek van organismen in een
exotisch klimaat, stage voor archeologische
opgravingen in het oude Egypte, …
Om deze studies te kunnen uitvoeren, moet
de student zich op verschillende manieren
kunnen verplaatsen en op diverse locaties
kunnen verblijven en/of werken. Daarom
moet voor een beperkte gebruiksperiode een
‘mobiel object’ ontworpen worden, dat tegen
de weersomstandigheden bestand is waarin
de student zich verplaatst, een minimaal
onderkomen biedt en ondersteuning biedt
bij het uitvoeren van zijn studieactiviteiten.
Deze ‘study mobile’ moet met andere
woorden toelaten aan één persoon om een
opeenvolging van handelingen te kunnen
realiseren (opvangen van processen).

en de afmetingen van de ‘artefacten’
die de handelingen mogelijk zullen
maken. Het concept en de keuze van het
materiaal vormen samen één verhaal. De
materiaalkeuze speelt vanaf het begin mee
in het ontwerp, zodat de mogelijkheden en
de beperkingen van het materiaal meteen
de uiteindelijke vormgeving beïnvloeden.
Er wordt de studenten aangeleerd om het
gedrag van het materiaal te leren inschatten
en in overeenkomst hiermee het ontwerp op
te bouwen.

Er wordt een veranderlijk, flexibel,
aanpasbaar basispakket ontworpen dat
toelaat om deze verschillende activiteiten
uit te voeren, door over te gaan van een
configuratie naar een andere. De uitdaging
bestaat erin te onderzoeken tot welke minima
‘wonen en studieactiviteiten’ voor deze
specifieke opgave kunnen herleid worden.
Hoe kan op minimale, maar efficiënte wijze
een tijdelijk onderkomen voor de student
gevormd worden, dat tevens omgevormd
kan worden tot een geschikte studieplaats?
Hoe kan het geheel mobiel en aanpasbaar
geconcipieerd worden? Deze opdracht
vraagt om een geschikte aanpak van het
begrip ‘tijdelijkheid’.
De gemeenschappelijke kenmerken van de
verschillende handelingen worden daarom
geanalyseerd en op dezelfde manier zal
bij het vermaterialiseren gezocht worden
naar overeenkomsten in de geometrie
Vincent Limbourg
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Two remaining wooden barracks, built
1915-1916 by the German Kriegsmarine,
were conceived as hybrid structures, timber
framed with a brickwork foundation and
base, to store a miscellaneous supply of
logistics to be used at the front of both WW
I and WW II. In both barracks the principle
of wooden skeleton construction is identical;
simple posts, double beams, interties, tiebeams and struts are bolted together to a
stable and supporting whole. The wooden
trusses are made of pinewood.
The research into wooden constructions
for military use from WW I (and WW II) has
been, for obvious reasons, a neglected field
of research. The barracks at the former
military base in Jabbeke are a rare remaining
witness as in most WW I logistics and behind
the lines infrastructures, like airfields, who
were further used, either by the military or
for civilian duties, these constructions were
demolished as they didn’t fit into the plans for
a new lay-out in the early 1920’s. They are
as such scarce relics who are – lost without
any other buildings or landscape features
of the era – difficult to adjust and to behold.
One of the elements to consider when opting
to protect these constructions is “if they
relate functionally to other structures within
what are judged to be the most outstanding
[airfield] sites” (1).
The combined use of historical and building
research give a solid scientific image of
the origin, evolution and use of this type of
temporary construction. A comparison with
other remaining examples will put these
barracks in a better military and building
history context.
For the current buildings, the damage they
sustained is considerable and jeopardizes
the overall image of the barracks. The
stability of the construction as a whole is
in general worrying. Besides wood rot, the
result of year long neglect, settling cracks
have occurred in the wood as a consequence
of the use of timber sections who are to slim.
The foundation of the wooden columns is not
strong enough to sustain the pressure of the
construction. As a direct result the foundation
of the columns has penetrated the concrete
floor which led to huge deformations of the
roof. These saggings have been fixed by
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adding a porch underneath every truss in
the side bays.
Structural sagging of the wooden
construction, fire safety or aspects of building
physics have to be dealt with in a creative
way. Heritage can be perfectly used in new
modern reuse options (as with containers or
other cell structures) so that these barracks
can be used as shelters. In this way not only
the practical aspects (building physics and
technical problems) can be solved, but they
can give an insight into a neglected aspect
of WW I, the use of temporarily military
constructions, as the well known Nissen hut,
who could be re-used afterwards for civilian
purposes.
(1) J. Lake & P. Francis, ‘Thematic reviews: military aviation
sites and structures’, in J. Schofield (ed.), Monuments
of War. The evaluation, recording and management of
twentieth-century military sites (London, English Heritage,
1998) p. 15.

Interior of the large barrack: fixed saggings by adding a
porch underneath every truss in the side bays

Ann Verdonck & Harry van Royen (PHL)
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Barrack anno 1950

Two unique wooden military constructions in Jabbeke, Belgium

The large barrack in Jabbeke, reconstruction scheme
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For today’s youth, studying is common
practice. Everybody spends at least twelve
years of his childhood in school. However,
back in the 19th century, education was not
commonplace and most often only accessible
to the children of the richer classes.
One may think the Belgian educational
establishment was doing well already in
1841, as the Belgian municipalities disposed
for over 2.000 teaching rooms. However,
most of these rooms were not appropriated
at all to the art of teaching as the same rooms
were also used for surgical operations, as
ballrooms, little storerooms next to pubs,
etc.
It was not until 1842 that the first law in
Belgium with regard to school buildings
stipulated that every city must have at least
one school building that is used for teaching
only. The law also prescribed that teaching
must be free of charge. Nevertheless, nine
years later in 1851, Charles Rogier Minister
of the Interior, still had to remind many city
councils they had to answer this regulation.
In June of 1852 a following law was
promulgated. It gave a verdict concerning
the quality and location of the parcel of the
school building, the size of the playgrounds
per pupil, the orientation, size and typology
of the windows, the style of the building, the
dimensions of the classrooms, the heating
and ventilation, etc. This regulation was
adapted in 1874 to new techniques and
standards, but generally stayed similar to
the one of 1852. Hereafter, some more laws
were laid out in 1892, 1906, 1920 and 1932,
but the major improvement took place in
1875 with the creation of the École Modèle.
It was the young architect Ernest Hendrickx
and the Ligue de l’Enseignement, sustained
by the future mayor of Brussels Charles
Buls, who created the École Modèle. This
school, built in 1875, formed the starting
point of a whole new generation of school
buildings. The ingenious yet at the same
time plain concept and layout of this school
met all the new requirements and ideologies
of the educational system, hygiene and
architecture at that time.
Behind a rather narrow Italian neoRenaissance façade, architect Hendrickx
clustered the administrative rooms, the
janitor’s room, the reception, etc. Behind
these, one central covered courtyard of
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two stories high was surrounded by all of
the classrooms. This so-called préau was
a multifunctional place used to bring light
and air into the heart of the building, to dry
the wet coats of the children during classes,
as a (covered) playground, a reception
hall, a waiting room, a gymnasium, etc.
The headmaster’s office was located on
the second floor in the front part of the
building with a clear view over the covered
courtyard.
Soon this layout was copied, adapted and
used by many architects as Henri Jacobs,
Edmont Quétin, Louis Ernest S’Jonghers,
Victor Horta, etc. After all, this ingenious
layout in addition with the new construction
techniques, the innovative ceiling structure of
the préau and the unique ventilation system
provided for an adequate and stimulating
environment that complied with all of the then
standards concerning school buildings. The
metal roof truss structure was covered by
zinc, wood and glass, creating an enclosed
hygienic inner yard bathing in the light. That
way, classrooms could benefit from light
from two sides, the rooms and yard could be
well-aerated as it brought in fresh air into the
covered hall and the classrooms. Besides
the demand of hygiene and security, the
central hall was also the place to stimulate
the mind of the pupils. Therefore, architects
recurred to inspiring roof trusses, paintings,
sculptures, fine decorations, etc.
Nowadays, some of these buildings are
almost intact. Others are heavily modified
during the past years. However, (almost)
all of them are lacking maintenance. The
repair of the roofs, the rehabilitation of
the metal roof trusses, the painting of the
rooms, etc. are very expensive and costs of
upkeep are still increasing. Nevertheless,
these buildings have a rich history and a
great architectural value which makes them
worthwhile to study. Therefore, the goal of
this PhD research is to investigate the metal
roof trusses of different school buildings in
Brussels that were built according to the
typology of the École Modèle. The history
and building techniques are investigated
and various structural recalculations are
performed to determine the behaviour,
load bearing capacity and safety level of
these trusses. Finally, the influences on the
structure if the roofs have to comply with the

Figure 3: 3D CAD drawing of the metal
roof truss of the Ecole communale n°6
– J.J.Michel, Sint-Gillis (1891-1892)

[Louis Morichar, alderman of Public Education at Sint-Gillis, 1900]

Figure 1: plans of the Ecole Modèle by E. Hendrickx, Brussels (1875) [L’émulation, 5ième année, planche 40]

Michael de Bouw, Ine Wouters & Leen Lauriks

Our schools, that are our cathedrals.
It is there that we accumulate all our wealth.
They are our pride as well as our hope...

Figure 2: view of the préau of the Ecole
communale n°10 – Teachers’ College
Karel Buls, Brussels (1902-1906)

RE-USE

Acknowledgements
Each year, within the classes of reconversion
of historic buildings, we seek some new and
interesting cases to study. The present
academic year, we focussed on these 19th
and 20th century Brussels school buildings
with metal roof trusses to maximize the
interaction between classes and research.
The enthusiast cooperation of the students
of the master course ‘Technieken specifiek
voor renovatie en reconversie’ at the Vrije
Universiteit Brussel and those of the master
course ‘Conservation of the Structural
Heritage’ taught by G.G. Nieuwmeijer, P.J.
Arends and P. Dool at the department of civil
engineering of the TUDelft made this year’s
happening a success.

Brussels school buildings in the 19th and 20th century

modern standards of safety and comfort are
examined.
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From 1860 until 1920, the evolutions
in architecture were enormous. The Art
Nouveau movement was born at the end of
the nineteenth century and is internationally
known as the highlight of the cultural history
of Belgium. However, the scientific research
on this important period mostly ignores the
construction and engineering technology.
During the Art Nouveau, the use of metal
and glass was often applied to achieve
bright covered internal spaces. Architects
and engineers aimed for the most slender
metal construction so more light could enter
through the glazing of the roof. The improved
material properties and the evolution of the
calculation methods of metal and glass
constructions have certainly influenced the
design of the bearing structure.
The goal of this doctoral thesis is to investigate
the glass coverings from the period 18601920 with a metal supporting frame. During
rehabilitation, the construction needs to be
adjusted to meet the present standards of
comfort and safety. Hereby, often two issues
surface: firstly, the original structure is often
under dimensioned for the loads specified
in the present-day codes and secondly, the
increase of the self-weight caused by the
substitution of the single glass for laminated
or double glass. In both cases, the question
rises if the existing bearing structure
should and how it could be upgraded. The
traditional strengthening methods make use
of modern steel or aluminium to replace or
add profiles to the existing ones, sometimes
with important visible implications.
The use of structural glass for the
strengthening of the construction could be
a solution with less impact on the outlook
of the structure. This way, the loads on the
structure will be spread over the existing
metal skeleton and the load bearing glass
panels. The design of the connections
between the glass panes and between a
glass panel and the metal profiles is the
main focus of this research.
Some examples of glass roofs of the
nineteenth century are the Royal SintHubertus Galleries at Brussels (J.-P.
Cluysenaar, 1847); the Winter Garden of
the Royal Glasshouses at Laeken (A. Balat,
1876); the Horta Museum at Brussels (V.
Horta, 1898) and the Winter Garden of the
Cloister of the Ursulinen at Sint-KatelijneWaver (architect unknown, 1900).
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The Winter Garden (1874-1876) of the
Royal Glasshouses of Laeken is part of
the important Art Nouveau movement in
Belgium. The current metal structure of the
Winter Garden is only minimally modified,
compared to its original configuration.
Currently, this masterpiece must undergo a
far-reaching restoration. The principal threat
for the metal structure is the corrosion of the
compound profiles.
For the design of the Winter Garden,
architect Alphonse Balat referred to the
Palm House (Kew Gardens, London, 18441848) designed by Decimus Burton and
Richard Turner. Balat used the structural
concept of the Palm House for his Winter
Garden and applied this to a circular ground
plan. The design of the Palm House in its
turn was inspired by the Great Conservatory
(1836-1840) of Joseph Paxton which was
unfortunately demolished in 1920.
In 2007, a graduate thesis concerning the
two-dimensional recalculation of the structure
of the Winter Garden was completed.
The following conclusions regarding the
structural behaviour of the Winter Garden
can be drawn from this structural analysis:
- first, the outer arch acts as a backup
structure for the arch of the middle dome
and for the inner arch of the side aisle. This
conclusion reinforces the impression that
architect Alphonse Balat added the outer
arch of the side aisle solely to ease the
viewer’s mind. After all, people were not
yet visually acquainted with the very thin
innovative metal constructions emerging at
that time.
- secondly, the stress levels and the horizontal
and vertical deflections do not exceed the
limiting values as prescribed in the current
Eurocodes. However, this conclusion is
only valid for the applied symmetrical load
combinations.
To confirm the structural suitability of the
Winter Garden under asymmetric load
combinations, a three dimensional finite
elements calculation is in progress. The
first results show conclusions similar to the
simplified two-dimensional assesment. With
regard to the Eurocodes a safety margin for
the stresses and deflections is preserved,
but the critical points will be those where
corrosion exhausted this margin.

Horta Museum at Brussels [www.hortamuseum.be]

Parts of the construction of the Winter Garden
[VIERENDEEL, A., La construction architecturale en
fonte, fer et acier, Uystpruyst, Louvain, 1902; notes by the
author]

Winter Garden of Cloister Ursulinen at Sint-Katelijne Waver
[www.belgiumview.com]

This research is funded by the Research
Foundation - Flanders (FWO)

Leen Lauriks, Ine Wouters & Michael de Bouw

Historical references of structural design of Winter Garden
[KOHLMAIER, G. and VON SARTORY, B., Houses of
glass: a nineteenth-century building type, MIT, Cambridge,
1991; notes by the author]
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Winter Garden of the Royal Glasshouses of Laeken

Renovation of glass roofs from the nineteenth century

Royal Sint-Hubertus galleries [REIS, C.G., De Sint- Interior of the Winter Garden [Sint-Lukasarchief, REPR_
Hubertusgalerijen: geschiedenis en restauratie, M&L, S2073]
Brussel, 1998]
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Concrete was used as a building material
due to the efforts pioneers such as François
Hennebique. In 1892 he took out a patent on
his monolith concrete construction system.
At the beginning of the 20th century an
important amount of buildings were erected
according to this construction principle.
Nevertheless, parallel to the system of
Hennebique, other systems were patented
and used in this early period. We go deeper
into the rehabilitation of three such buildings
in Belgium: the former flour-mill (1902) in
Overijse, the Brussels storage depot (1907)
and the fabric warehouse “Merchie-Pède”
(1909).
Flour-mill, 1902
The flour-mill (Vuurmolen) in Overijse is said
to be the oldest industrial building in Belgium
with a reinforced concrete structure. In 1902
Célestin De Coster and Grégoire-Joseph
Stevens commissioned the construction of a
mill, driven by a steam engine. Neither the
architect, nor the contractor is known, but
looking at the available photographs of the
construction process and more particularly
at the positioning of the reinforcement, it is
clear that the system of Perraud and Dumas
was used. These two engineers had worked
together with Hennebique on the construction
of the flour-mill in Nantes in 1898. In 1902
they set up their own engineering office
in Brussels. Next to the positioning of the
reinforcement, which becomes invisible
after pouring the concrete, the dense grid of
beams and girders is characteristic for this
early concrete construction. A thin floor slab
of only 10 cm is carried by a dense grid of
girders and beams supported by columns.
The columns stand on a grid of 310 cm by
400 cm. The girders are positioned every
120 cm.
The façade of the building is a concrete
skeleton filled with brickwork and covered at
the outside with a cement plaster. In 1922
the left wing was added. By 1930, electricity
was used instead of steam. In 1956 the right
wing was erected. Nevertheless, only a few
years later the mill stopped with production.
After a long period of disuse, the building got
listed in 1980 and in 1997 the government
of the town of Overijse bought the mill. At
this very moment, the Vuurmolen is being
renovated according to the design of A2D
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& partners in cooperation with architect
Barbara Van Der Wee. The former flour-mill
will house the local government offices: the
existing structure will be rehabilitated and a
new construction is added on the backside
of the building plot to fit the program.
Due to a lack of maintenance, the poor
quality of the concrete and insufficient
shear reinforcement, the remaining load
bearing capacity of the concrete structure
was extremely low. To stand the new
loads, the beams as well as the columns
were strengthened with externally bonded
reinforcement (CFRP in combination with
steel plates). On top of the existing floor,
reinforcement was attached to the existing
floor by means of dowels and a new top
layer of light weight concrete was poured
to increase the load bearing capacity of
the slab. Special attention was paid to the
preservation of the detailing of the original
structure. The technical equipment is installed
into the new light weight concrete floor, to
safeguard the characteristic construction of
beams and girders.
Storage depot Tour&Taxis, 1907
When the storage depot of Brussels (18471910), which was situated in the city centre,
became to small, new buildings were erected
outside the city on the land of the family Von
Turn und Tassis. The location was ideal:
next to the railway, the canal and important
roads.
Architect Van Humbeeck designed the Royal
Entrepot in 1904; Hennebique calculated
the concrete structure and contractor Louis
Dewaele finished the construction in 1907.
A decorated brick façade hides the internal
concrete construction. The rectangular
plan of the building, 180 by 60m, is simple
and functional. The train wagons could
enter the building via the central hall. The
storage rooms were organized around this
hall, five stories high. Every floor had 18
storage rooms, each about 19 by 21m. Steel
footbridges, crossing the atrium, improved
the circulation inside the building block.
The floors are built up by concrete slabs. The
slabs are not designed as a two dimensional
plate, but as flat arches, spanning 400 cm.
The thickness of the arch increases from
8cm in the middle to 29 cm at the end.

Fabric warehouse “Merchie-Pède”, 1909
In the center of Brussels, the woven
structure of the building block, adjacent to
the Huidevetterstraat and the Spiegelstraat,
reveals the rich history of the expansion of
the family business “Merchie-Pède”.

Betonstructuur Vuurmolen te Overijse, 1902

In 1909 Merchie-Pède, who trade in fabric,
bought the adjacent houses to demolish
them and build a new warehouse on the plot.
The architect designed a square six floors
high store, with an atrium in the middle. The
sales department was located on the ground
floor, on the upper floors the fabrics were
exposed. A fine glass dome lets the light
enter in the building and creates a pleasant
relax atmosphere. The construction is
erected by means of prefabricated concrete
U-shaped slabs, resting on concrete
beams and columns. Being an architectural
representative project, all concrete is covered
by decorated wood paneling and plaster.
The family business flourished until the
Second World War. In 1958 the business
went into liquidation. Being unoccupied for
many years, the OCMW buys the buildings
of Merchie-Pède as well as the adjacent
Wine Palace in 1996 to rehabilitate the site

Tour et Taxis 1907, www.tourtaxis.com

Ine Wouters & Maria Leus (PHL)

Since the warehouse had been designed to
stand heavy loads the rehabilitation into office
space was possible without strengthening
works. Only were concrete had fallen off or
the steel was damaged, repair works were
carried out.

RE-USE

The large structural grid (400 x 430 cm)
and the high load capacity, create many
possibilities for re-use. Nevertheless,
the small window openings and the fire
safety design of the atrium need special
attention. Being part of a large complex,
the rehabilitation of the complex took a long
time since one insisted on a global vision of
the site. In 2001 project T&T together with
Archi 2000 architects rehabilitated the royal
warehouses into offices. On the ground level
an interior street with shops and restaurants
is located.

Re-use of early industrial concrete buildings

The beams span 430 cm and are carried by
concrete columns. The dimensions of the
columns increase from 20 by 20 cm on the
upper floor to 55 by 55 cm in the basement.
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Marchi C., Verschueren N., Het Wijnpaleis 1892-2006 en de Magazijnen Merchie-Pède 1898-2007, CIVA, 2006, 112p
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into a multifunctional project with housing,
offices, shops and a restaurant.
While visiting the buildings - before the start
of the renovation - the concrete structure
seemed overall sound. However further
investigation (lack of reinforcement and the
quality of the concrete) during the works
revealed serious structural problems.
Since the remaining load bearing structure
of the U-shaped slabs was difficult to
calculate, in situ load testing was carried
out. Containers were filled with water while
the deformation of the slab was measured.
Uniform loading as well as line loading was
tested. The results of the test were satisfying.
Only local reinforcement of some slabs was
needed.
The concrete quality of the upper structural
elements, which had been exposed to
extreme weather conditions, was in such a
bad condition that it had to be demolished.
Eliminating major structural elements such
as a column, led to important and fascinating
strut works.

Acknowledgement
The master course ‘Actuele ontwikkelingen
op het vlak van bouwtechnologie en
architectuurwetenschappen’ at the Vrije
Universiteit Brussel is organized in parallel to
the master course ‘Bouwtechnisch concept’
of the school of architecture at PHL. The
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of the partners, the expertise of the invited
lecturers, and the fascinating study trip made
a success of this event.

Nowadays, the former fabric store is turned
into social housing. The concrete structure,
which had been exposed during renovation,
is claded again with plaster and plasterboard
ceiling.
Regrettably, the spatial experience of
the architectural design is lost due to the
addition of floors. The glass cupola is
restored, but can only be admired from the
two upper floors. Although the intention of
foreseeing good market housing in this area
is honorable, one must conclude that the
program of social housing was to directive
for this atrium building, which once had
magnificent qualities.
The study of the rehabilitation of these
buildings gave insight into the history of
constructing in concrete and the techniques
that are available to renovate the structure.
Apparently an overall impression of the
soundness of the structure can not be
attained by sticking to visual inspection.
Calling in the engineers and do some
destructive testing in an early stage will
enable to designers to better assess the
structure. At the end, this early investment
will be helpful to estimate the global costs
and the feasibility of the renovation.
Merchie-Pède, belastingsproef in situ
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Together with the adjacent brewery hall,
the operating hall of the former WielemansCeuppens brewery forms one of the last
reminiscents of this once flourishing factory
in Vorst, Brussels (see figure 2). Its metal
roof structure with beautiful stained glass infill
panels dates back from 1903 and testifies of
the great Belgian Art Deco period. It is 16m
wide, 5m high and 35m long. The structure
consists of a series of lower portal frames
spaced at 4.9m intervals, mounted with a
series of upper portal frames as shown in
figure 1.
Today however, the hall, once used for
chilling and electricity production, is in very
bad condition (see figure 3 and 5). Soon it
will be renovated and converted to a multimedium center. As the hall will experience
a function shift from an industrial to a public
space, the roof structure needs to comply
with the modern standards (EuroCodes) of
strength, stability and safety. Therefore, this
master thesis looks at the structural behavior
of the original metal roof structure and
verifies its suitability as public roof structure
anno 2008.
The study involves a literature study about
the historic context of the structure, physical
experiments to determine the metal properties
(see figure 6), computational 2D and 3D
modeling of the structure in a finite element
package (geometry, element properties,
connections, definition of (a)symmetric load
and loading combinations), computational
analysis, verification of results with the
appropriate EC, interpretation of the results
and suggestions for strengthening and
renovation techniques.

Figure 1: structural diagram of roof structure. Drawing
made by “Anders Construct”

This master thesis successfully bridges
the gap between the research conducted
by the Re-use Group at the Department of
Architectural Engineering and the research
by the Department of Mechanics of
Constructions and Materials.

Master thesis student: Laurent Guldentops
Promotor: Prof. dr. Sigrid Adriaenssens
Advisors: ir.arch. Michael de Bouw and
ir.arch. Leen Lauriks
Figure 2: Brewery Wielemans-Ceuppens (anno 1913),
[http://www.wiels.org/images_photos/press_06.jpg]
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Sigrid Adriaenssens, Michael de Bouw & Leen Lauriks

Figure 6: sample of a lower portal truss for tensile tests

RE-USE

Figure 4: marking the elements which will be tested in labo

Figure 5: detail of a corroded lower portal frame

Wielemans-Ceuppens brewery

Figure 3: roof during dismantling and demolition
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TRANSITBOX
CONTEXT
Naar aanleiding van Studio Open School,
een initiatief van Vlaams Bouwmeester
Marcel Smets, is tijdens het academiejaar
2007-2008
jaaroverschrijdend
gewerkt
rond het thema scholenbouw. Het tweede
jaar participeerde met enkele kleinschalige
projecten.
PROGRAMMA
Het programma omvat een tijdelijke en
experimentele interventie aan een bestaand
schoolcomplex. Deze tijdelijke interventie
moet het mogelijk maken om de school te
ontsluiten naar de buurt toe tijdens weekends,
’s avonds en gedurende de schoolvakanties.
Er wordt een transit georganiseerd tussen
school en wijk, gematerialiseerd in een box.
Deze transitbox zal als een parasiet gebruik
maken van enkele accommodaties eigen
aan de school (sanitair, speelplaats, turnzaal,
vergaderzalen,...). Ter compensatie zal de
box een meerwaarde bieden aan de school
(infopunt, expo, opvang,...).
De student kon creatief anticiperen op deze
minimale randvoorwaarden.
AANPAK
In eerste instantie is een model contextloos
ontwikkeld om de inzetbaar op diverse
scholensites te garanderen. De uitdaging
bestond erin om een flexibel en aanpasbaar
geheel (mobiel, flexibel,..), m.a.w. een
ingenieus geheel te concipiëren.
In een tweede fase van de oefening is de box
getoetst aan de concrete site van de Kolibrie
- Freinetschool te Tielrode/Temse. Hier is de
link gelegd met ontwerpmethodiek III, waar
de studenten tijdens het eerste semester
de haalbaarheid bestudeerden voor het
optimaliseren van de Kolibrie site.
STRUCTUUR & MATERIALEN
Het tijdelijk karakter van de constructie
was het uitgangspunt voor de keuze van
het materiaal. Recuperatiemateriaal kon
tot de mogelijkheden behoren. Reeds bij
de aanvang van de oefening is rekening
gehouden met de keuze en eigenschappen
van
het
materiaal
ervan
(ideale
overspanning, verbindingen, secties,… maar
ook vormgeving). Het materiaal heeft een
technische maar tevens vormelijke impact.
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Transitbox & openluchtschool voor kleuters

Aline Vergauwen

33

Milena Vleminckx-Huybens

Mieke Vandenbroucke

François Snoeck

Esma Islamaj

34

Niki Timmermans

OPENLUCHTSCHOOL VOOR KLEUTERS
CONTEXT
De site voor de nieuwe openluchtschool
voor kleuters is het terrein van de basisschool
Klim-Op te Vilvoorde.
Dit betekent een stedelijke conditie met
bijzondere
ontwerpparameters
zoals
oriëntatie, ontsluiting, zichtbaarheid, drukke
verkeersweg, e.d.
PROGRAMMA
Aan het eind 19de eeuw krijgt de idee vorm
om kinderen in openlucht op te voeden. Licht,
lucht en beweging zijn noodzakelijk om een
harmonische ontwikkeling te garanderen.
De lessen vinden plaats op de speelplaats of
in een nabijgelegen stadspark. In 1904 komt
er een eerste openluchtschool in Duitsland
- “Waldschüle” nabij Berlijn. Vanaf 1920
worden verschillende openluchtscholen
in Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland,
Zwitserland en Nederland gerealiseerd.
Uiteindelijk volgt België met een eerste
openluchtschool te Schoten in 1936.
“Alleen de openluchtschool kan een
volledige opvoeding verschaffen. Zij sluit
zon, levensvreugde en vrijheid in, zij
beschikt over de beste didactische middelen,
namelijk al wat het kind omringt: de mensen
aan het werk, de bomen, de vogels, het
water.” (1949: Internationaal Congres voor
Openluchtopvoeding te Rome)
Substantieel in het ontwerp van de
openluchtschool voor kleuters te Vilvoorde
is de buitenruimte en de natuur als tweede
leerwereld.
Er is een minimaal programma vooropgesteld
waarop de student kan anticiperen: onthaal,
minstens 3 kleuterklassen, slaapzones,
polyvalente
ruimte,
administratie
en
leraarskamer, sanitair kleuters en personeel,
berging en kwalitatieve buitenruimten.

De relatie tussen de stad en de openluchtschool en tussen de binnen- en de
buitenruimten van de openluchtschool stond
voorop.
STRUCTUUR & MATERIALEN
De oefening was een synergie tussen
ontwerpmethodiek en bouwtechnologie.
Deze vakoverschrijdende aanpak stelt
de student in staat om zijn eigen ontwerp
bouwtechnisch uit te werken zonder de
architectonische aspecten uit het oog te
verliezen.
Het ‘openen’ van de klaslokalen naar de
buitenruimte is een basisgegeven voor het
vastleggen van structuur en materiaal. Dit
houdt een sterke wisselwerking in tussen
functie, structuur en materiaalkeuze (ideale
overspanning, verbindingen, secties,… maar
ook vormgeving). Het materiaal heeft een
technische maar tevens vormelijke impact.
Beide zijn onderzocht.
Voor de inrichting van de ruimte spelen
materiaal en vorm in op de specifieke
functies en de gebruikers, namelijk de
kleuters en het personeel.

Pieter Slock

AANPAK
Er is binnen een bestaand scholencomplex
gezocht naar een geschikte plaats voor de
openluchtschool. De inpassing van deze
nieuwe functie diende logisch te zijn voor de
openluchtschool en tegelijk een meerwaarde
te betekenen voor de (her)structurering van
het bestaande scholencomplex.
François Snoeck
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Mieke Vandenbroucke

Alexandros Venetsanos

Evy Verwimp

Nick Belis
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Glen Buts

Bert Belmans

Lieve Smout
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“Vooruitstrevende of aparte ontwerpen
van architecten geven meer dan eens
aanleiding tot kopzorgen bij de aannemer.
De integratie van organische vormen
in (beton)constructies levert immers
prachtige architectuur op, maar soms ook
nauwelijks
realiseerbare
constructies.”
Met deze zin leidt Niki Cauberg van het
WTCB een artikel in over het door het IWT
gefinancierd onderzoeksproject Creatieve
betonconstructies door het gebruik van
textiel als flexibel bekistingsmateriaal
of als functionele ‘liner’ in bekistingen,
waarin het WTCB (N. Cauberg) samen
met de onderzoekspartners Centexbel (D.
Janssen) en de Vakgroep Architectonische
Ingenieurswetenschappen (ARCH) van de
VUB de mogelijkheden van technisch textiel
onderzoekt als flexibel bekistingsmateriaal.
In eerste instantie wordt de vraag gesteld
“Kunnen textielbekistingen een meerwaarde
betekenen voor architectonisch beton?”.
De specifieke voordelen van het werken
met textiel zijn enerzijds de ‘vormvrijheid’
- aangezien men met knippatronen
‘organische’ vormen kan realiseren - en
anderzijds het feit dat deze bekistingsvorm
licht is en compact kan opgeborgen worden
- wat een pluspunt is voor het transport.
Met ‘vormvrijheid’ wordt bedoeld dat er
een ruimer vocabularium beschikbaar is
dan de orthogonale balkvormen, cilinders
e.a., echter niet dat men de vorm volledig
vrij kiest. Het textiel moet op gepaste wijze
voorgespannen worden (in het oppervlak
of interne druk) opdat het onder belasting
gespannen blijft, wat ook maakt dat een stijve
ondersteunende constructie onontbeerlijk
is.
Beton kan gestort worden of kan aangebracht worden via spuiten. De gespannen
textielbekisting wordt voorgespannen en het
oppervlak dient onder de belasting van het
(nog vochtige) beton zo weinig mogelijk te
vervormen. Voor een aantal vormen zal het
aanbrengen van een traditionele wapening
mogelijk zijn, voor meer extreme vormen
moet er aan alternatieve wapeningsmethoden
gedacht worden.
De textielbekisting kan ook indirect gebruikt
worden om bvb. een mal te vervaardigen
voor prefab elementen.
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De bijdrage van de vakgroep ARCH gebeurt
aan de hand van 4 specifieke cases: een
betonkolom, twee schalen en een prefab
gevelelement. Numerieke modellen worden
berekend zonder en met betonbelasting.
Vervolgens worden, aan de hand van de
knippatronen, de textielvormen vervaardigd,
in het labo van het WTCB wordt de bekisting
in een kader opgespannen en wordt de
betonschaal of -kolom gespoten of gestort.
Op deze proefondervindelijke manier
wordt nagegaan of de vorm realiseerbaar
is, welke (al of niet gecoate) weefsels
men kan gebruiken en welke de gepaste
ondersteunende constructies zijn.
KOLOMMEN
Aan deze casestudy heeft ook Rafael
Philips meegewerkt in het kader van
zijn meesterproef. Eerst werden een
aantal basiselementen (rechte cilinders)
vervaardigd en vervolgens werden enkele
variaties op de vorm uitgeprobeerd.
Verder onderzoek is vereist om de
methodologie op punt te stellen voor het
bepalen van de voorspanning in functie van
de betonbelasting en de gewenste vorm.
Ook de bruikbaarheid ‘in situ’ moet nog
geëvalueerd worden (fig1).

(a)

(b)

(c)

Figuur 1. (a) Ontwerpen voor kolommen met variabele sectie (b)
Kop van een kolom waarvan het profiel overgaat van een cirkel
naar een vierkant (c) Textielbekisting gecombineerd met stijvere
ribben

(b)
(a)

(c)

(b)
Figuur 2. (a) Textielbekisting (b) Ontkiste betonnen hypar
schaal

Figuur 3. (a) Aanzicht van de belaste
constructie (b) Geometrie van de
paddestoelkolom
(c) Spanningen
in de textielbekisting onder 5cm
betonbelasting in de kelkvorm.

LIGHTWEIGHT STRUCTURES

(a)

Marijke Mollaert, Vincent Jaspaert, Frédéric Gaillard & Rafael Philips

Door Vincent Jaspaert werd een vorm
geanalyseerd die op grotere schaal voor een
door paddestoelkolommen ondersteunde
vloer gebruikt kan worden. Voor de
testopstelling wordt een vast kader van
1.5mx1.5m genomen, de conische vorm
gaat in het midden over op een kolom van
15cm diameter. Brengt men een belasting
aan overeenkomstig 5cm beton, dan zijn de
grootste spanningen in de kelkvorm 2kN/
m in de ringrichting gesitueerd in de zone
bovenaan (in het eerder vlakke stuk) (fig.3).

Textielbekistingen voor dubbel gekromde betonarchitectuur

SCHALEN
Er werd een zadelvorm (plan: 2mx2m,
hoogte 1m) geanalyseerd en experimenteel
opgemeten: een voorspanning van 1kN/m
bleek voldoende om de vervorming in het
midden onder een betonlaag van 5cm te
beperken tot 2cm (fig. 2).
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PREFAB GEVELELEMENTEN
In het kader van zijn meesterproef op de ULB
heeft Frédéric Gaillard de gevelelementen
van het CBR gebouw (Architect Brodzki)
bestudeerd (fig. 4).
Er werd geprobeerd de complexe mal (deels
synclastisch, deels anticlastisch) in textiel
te vervaardigen (schaal ½). In Autocad
werd een 3D-lijnenmodel uitgetekend dat in
RHINO naar een oppervlak werd omgezet
(fig. 5).
De vorm werd, rekening houdend met
de vaste punten op het ondersteunend
kader, in de software EASY (voor
membraanconstructies) berekend en de
knippatronen werden bepaald.
Axel Troch heeft de vorm versneden en
gestikt, waarna het membraan op het kader
werd aangebracht en met gewichten werd
opgespannen (fig. 6).
De vorm werd met spuitbeton bedekt,
zodat men na ontkisten de mal voor de
gevelelementen bekomt (fig. 7).
Voor een eerste test is het resultaat
al bijzonder goed: de rimpels kunnen
verminderd worden door de voorspanning
aan de randen beter af te stemmen op de
vorm. Prof. West, gespecialiseerd in textielbekistingen, oordeelt dat rimpels mogen
voorkomen gezien de gebruikte methode.
In de toekomst wordt het onderzoek verder
gezet, meer specifiek zal de analyse van
kolombekistingen gedetailleerd bestudeerd
worden en zal de inzetbaarheid op de werf
worden nagegaan. Ook het gebruik van
pneumatische constructies als bekisting is
een onderzoeksoptie.

Figuur 4. De gevelelementen van het CBR gebouw (Architect Brodzki)
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Figuur 5. Geometrisch model van de gevelelementen

(a)

(b)

(a)

(b)

Figuur 6. (a) Gestikte textielvorm, (b) Opgespannen bekisting

Figuur 7. (a) Kader en ontkiste vorm, (b) Globale overeenkomst
op een aantal rimpels na
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Contex-T is an EU-funded project which
brings together a consortium of more than
30 partners from 10 countries in which each
partner brings his knowledge and expertise
in the field of textile membrane research,
technology and construction to the table.
Technical textiles are becoming increasingly
widespread in the built environment as
they become more widely available, their
technical properties are enhanced and their
lifespan is increased. Also, over the past
few years, the functionality and calculation
power of design and analysis software
has been greatly increased and computer
hardware has known an explosive growth
in both technological advancement and
availability. These factors have contributed
to the promotion and the realisation of tensile
surface structures by supplying research
institutes, architects, structural engineers,
manufacturers and constructors with the
means to design, analyse, realise and test
tensile surface structures.
The contribution of the Department of
Architectural Engineering of the Vrije
Universiteit Brussel to this project consists
of three parts:
- Organising training activities on the design
and analysis of tensile surface structures
- Disseminating the expertise we have
on deployable structures for architectural
applications to the other partners
- Designing, analysing and building a
small-scale architectural structure which
can be transformed by unfolding it from a
compact configuration to a fully deployed
configuration

Figure 1. Perspective view of the proposal for a foldable
architectural substructure, added to a static structure, in
both its compact and fully deployed position
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The demonstration building, shown in
Figure 1, is primarily aimed at investigating
the feasibility of a concept for a foldable
membrane structure for architectural
applications. The small-scale adaptable
structure is added to a conventional,
static construction to supply it with kinetic
properties i.e. the ability to change its shape
and configuration according to varying
boundary conditions and architectural
requirements.
The added kinetic substructure is domeshaped and has a height and radius of
4.24m. As Figure 2 shows, in top view, the
structure covers a quarter circle (90°) in
its most compact configuration, while in its
fully deployed configuration it covers threequarters of a circle (270°).
Inspired by origami, foldable plate structures
are transformable structures consisting of
triangular plates which are connected at
their edges by continuous joints, allowing
the plate linkage to be folded into a compact
stack of plates. Instead of using bulky plates,
a combination of bar elements and foldable
joints is used, with the same geometry as
the plate structure it is derived from, as
Figure 3 shows. This leads to a system
which is as compactly foldable as foldable
plate structures and demonstrates the exact
same kinematic behaviour.

Figure 3. The transition is made from a foldable plate
structure to a similar foldable bar structure with bar
elements connected by foldable hinges

Figure 2. Top view of the deployment sequence of the foldable bar structure ranging from the most compact (90°) to the fully
deployed (270°) configuration

Figure 5. An exploded view of the
bar elements showing the two layers
in between which the textile junction
becomes clamped

Figure 4. Perspective view of the primary load bearing
structure with the membrane attached at its nodes, in both
the compact and fully deployed configuration

This research is being conducted
within the framework of Contex-T,
an EU-funded project involving more
than 30 partners from the European
technical textile industry and research
institutes.
More info at www.contex-t.eu
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Figure 7. Proof-of-concept model of
a single module from the structure
(scale ½) in three stages of the
deployment demonstrating how the
membrane becomes tensioned as
the module deploys

Niels De Temmerman & Marijke Mollaert

It is the aim to not only assess the feasibility
of the foldable system in its extreme
positions, but also to investigate the
intermediate positions in which the structure
should also be usable as an architectural
shelter, withstanding wind and snow loads.
This calls for a minimal level of pretension
to be maintained in every position, which
requires some sort of adaptable solution for
connecting the membrane to the primary
load bearing structure. At a later stage, the
controlled tensioning or relaxation of the
membrane could become automated.
The kinematic behaviour of the system has
been demonstrated by means of several
small proof-of-concept models (Figures 6
and 7). In the next stage bigger scale models
will be built to investigate the feasibility of
the textile junction and the foldability of the
system in general.

Figure 6. Harry Buskes of CARPRO let the students of the class FormActive Constructions (1st Master Engineer-architect) use his manufacturing
facilities to build a proof-of-concept model of a single module to test the
unfolding and tensioning of the membrane, a hands-on experience which
was greatly appreciated by the students

A demonstration building for foldable architecture

The foldable plates, connected by line joints,
form a discontinuous surface prone to water
infiltration. Therefore, the primary loadbearing bar is combined with a continuous
membrane, which is hung from the nodes,
to form a fully-fledged architectural shelter
(Figure 4). Where the foldable bars meet,
a line joint is incorporated in the form of a
textile junction, to facilitate the necessary
mobility of the system, while still being true
to the concept of being ‘lightweight’ and
‘medium tech’, and thus avoiding complex
kinematic metal joints. It is the aim to look
within the consortium for new materials such
as composites for the skeletal structure
(Figure 5) and a very flexible, easily foldable
technical textile for the textile junction and
membrane canopy.

43

Het ontwerpen en bouwen met gespannen
textiel (“tensile surface structures”) wordt
onderwezen aan de studenten in de
Ingenieurswetenschappen:
Architectuur
in de vakken “Vormactieve Constructies
1” (3e Bachelor - 3IA) en “Stabiliteit der
bouwwerken 2” (1e Master - 4IA). Daarnaast
kunnen studenten van de 1e en 2e Master
kiezen voor het keuzeopleidingsonderdeel
“Vormactieve Constructies 2”, waar met
een team enthousiaste studenten altijd iets
verder gegaan wordt dan gewoonlijk ...
Dat werd reeds bewezen tijdens een vorige
editie van dit keuzevak. Toen ontwierpen én
bouwden (!) 9 studenten het VUB-zeil, een
multifunctionele membraanstructuur die tot
op heden jaarlijks wordt gebruikt door de
VUB als inkompaviljoen voor de receptie van
de officiële opening van het academiejaar
(fig 1).
Van ontwerp tot prototype
Dit jaar stond de 13 studenten die zich
ingeschreven hadden voor het keuzevak
“Vormactieve Constructies 2”, dit jaar
omgedoopt tot “tensairtent”(1), een unieke
kans en uitdaging te wachten. Tijdens deze
workshop werd immers niet enkel in team
een lichtgewicht opblaasbare “party/VIP-tent”
ontworpen, maar er zou ook gemodelleerd,
berekend en ... gebouwd worden (prototype
of werkelijke schaal)!
Er werd gewerkt in een interdisciplinair team,
met studenten uit verscheidene profielen en
studierichtingen, die op geregelde tijdstippen
door professionals/experts uit verschillende
disciplines doorheen het traject “van ontwerp
tot prototype” werden geleid. Kortom, een
unieke en boeiende uitdaging!
Theorie en ontwerp
De opdracht bestond erin een opblaasbare
“party/VIP-tent” te ontwerpen die geconcipieerd is volgens het structurele principe
“Tensairity” . Na een bondige uitleg over de
opdracht en een inleiding over “Tensairity”
zijn de studenten in verschillende groepjes
aan het ontwerpen geslaan.
Tijdens enkele daaropvolgende lessen,
wij zagen ze meer als “meetings” of
vergaderingen, stelden de studenten hun
ontwerpvoorstellen aan elkaar voor, door
middel van schetsen, computerbeelden én
maquettes. Er werden vragen aan elkaar
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gesteld, ideeën uitgewisseld, opbouwende
commentaar en constructieve opmerkingen
gegeven. Interessant aan deze momenten
was dat door de aanwezigheid van studenten
uit verschillende jaren (4e & 5e jaar),
disciplines (architectuur & bouwkunde) en
profielen (architectonisch & bouwtechnisch)
er een grote dynamiek en kruisbestuiving
ontstond die leidde tot inhoudelijk boeiende
en leerrijke discussies. Na deze meetings
kregen de studenten de kans de nieuwe
ideeën en opmerkingen te verwerken in een
aangepast ontwerp, dewelke ze de volgende
keer ter discussie voor de groep zouden
brengen. Na enkele weken werd in team
één ontwerp (en een variante) weerhouden
waar vervolgens vanaf dat ogenblik met
heel de groep aan gewerkt zou worden. (Het
betreft eigenlijk een combinatie van enkele
ontwerpvoorstellen.) Dat ontwerp vormde de
basis voor de daaropvolgende studies, maar
is uiteraard nog bijgestuurd en aangepast
doorheen het verdere verloop van het
project (fig. 2).
Schaalmodel
Om een idee te krijgen hoe opblaasbare
structuren opgebouwd zijn en waar allemaal
rekening mee gehouden moet worden bij het
uitwerken van deze lichtgewicht structuren
hebben de studenten zelf een kleinschalige
opblaasbare boog vervaardigd met een
thermische lastang en naaimachine. Verdeeld in drie groepen werden drie typologieën
van bogen gemaakt: een parabool, een
halve ellips en een have cirkelvorm (fig. 3).
Naast de technologische aspecten van het
vervaardigen van de bogen waren deze drie
verschillende vormen ook ideaal om een
inzicht te krijg in de invloed van de vorm op
het draagvermogen.
Voorontwerp
De volgende fase van het project was het
grondig uitwerken van het initiële ontwerp tot
een voorontwerp. De studenten verdeelden
zich in groepen die ieder een andere
deeltaak uitwerkten. Zo berekende een
groep de sectie van de opblaasbare boog
en de stalen drukelementen, een andere
groep spitste zich toe op het ontwerp van
het scharnierpunt onderaan de bogen, een
derde groep bestudeerde de verschillende
verankeringen en aansluitingen, en een
vierde groep ontwierp de evenwichtsvorm

Marijke Mollaert & Lars De Laet

Figuur 2: ontwerp “tensairtent”

Figuur 3: naaiende studenten & resultaat

Figuur 4: presentatie

(1) In de basisconfiguratie van een Tensairity-element zijn de druk- en trekelementen fysisch gescheiden door een
opblaasbaar element (pneu). Deze laatste introduceert ook voorspanning in de kabel en stabiliseert het compressieelement dat over heel de lengte met de pneu verbonden is en vervolgens veel moeilijker kan uitknikken. Hierdoor kunnen
zowel het trek- als drukelement gedimensioneerd worden op sterkte, wat (zeer vaak) een materiaalbesparing betekent.
Aldus bekomt men een structuur, opgebouwd uit meerdere componenten met verschillende en complementaire
eigenschappen, dewelke elkaar versterken door middel van constructieve interactie.
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Prototype
Op het moment van schrijven van dit artikel
zijn de voorbereidingen volop bezig voor
het vervaardigen van de twee opblaasbare
bogen; de centrale structuur van de
“tensairtent” en tevens dé grootste uitdaging
en innovatie van dit project. Nooit eerder
werden Tensairity-bogen gebouwd op
zulke schaal! Ook hier zullen de studenten
betrokken worden in het snijden van de
membranen volgens de door hen berekende
knippatronen en het hoogfrequent lassen
ervan. Door het maken en in situ installeren
(opblazen en verankeren) van de bogen
kunnen voortijdig onvoorziene problemen
of onjuistheden opgemerkt worden. De
twee Tensairity-bogen zullen dan ook
binnen enkele weken gemonteerd en getest
worden door de studenten. Verschillende
belastingsgevallen
zullen
aangebracht
worden en een evaluatie hiervan zal duidelijk
maken of de structurele bogen al dan niet
moeten aangepast worden. Hierna zal de
rest van het membraan gefabriceerd worden
(snijden volgens knippatronen en lassen) en
hopelijk kunnen we binnen enkele maanden
genieten van onze eigen opblaasbare VIPtent!

Figuur 1: VUB-zeil

Tensairtent

van het membraan.
De studenten presenteerden opnieuw de
bevindingen aan elkaar en ditmaal ook aan
een externe. Dit was een “professional”
uit een bedrijf, gespecialiseerd in het
bouwen van membraanconstructies, die
de studenten van de nodige expertise kon
dienen. Opnieuw leidde de commentaren,
opmerkingen en vragen van studenten en
begeleiders tot verbeterde oplossingen en
inzichten (fig. 4).
Uiteindelijk werd per team van 3 à 4 studenten
een deeltaak in detail uitgewerkt, die
samengebundeld werden tot een uitgebreid
dossier. De verschillende groepen, die
ondertussen specialist zijn geworden van
hun eigen deelopdracht binnen het project,
maken zich vervolgens via dit dossier (en
alle voorafgaande presentaties) meester
van het hele project.
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This research focuses on the design and
application of inflatable components in
structural systems. It investigates the
synergetic combination of pneumatics with
traditional structural elements such as cables
or struts. The study also evaluates the use of
pneumatic components as structural systems
and examines design rules and calculation
methods for these inflatable elements.
THE STRUCTURAL CONCEPT
TENSAIRITY
Pneumatic structures have attracted
engineers and architects since several
decades. In general they offer lightweight
solutions with a – relatively – high structural
efficiency. The assembling and dismantling
of these structures is fast by simple inflation
and deflation, and the transport and
storage volume of inflatable structures are
minimal. They provide features no other
type of structure has, such as collapsibility,
translucency, and a variety of shapes
that can be produced. Despite of these
remarkable properties one of the major
drawbacks of pneumatic structures is the
very limited load bearing capacity of air
beams. Substantial loads can only be carried
with very high pressures in the fabric. This
leads to very high fabric tensions demanding
for high strength and expensive fabrics. With
increasing pressure, air tightness of the
hull becomes a serious issue and safety
questions have to be addressed. Thus high
pressure air beams can be used only in very
special applications e.g. as military tents.
The problem of the limited load bearing
capacity of pneumatic structures is solved by
the new structural concept Tensairity. This is
a synergetic combination of a low pressure
air beam and traditional building elements
such as cables and struts. The tension
and compression elements are physically
separated by the air inflated beam, which –
when inflated (typical pressures for Tensairity
are in order of 100 mbar) – pretensions
the tension element and stabilizes the
compression element against buckling.
Due to this subtle interaction between the
elements, a basic Tensairity structure has
the load bearing capacity of conventional
steel girders, combined with most of the
properties of a simple air beam (low weight,
fast set- up).

46

However, while the air beam is easily
deployed by inflation, the development of
deployable Tensairity structures can be
quite a challenge. The compression element
of the Tensairity structure possesses some
bending stiffness and must be tightly
connected with the hull (in order to maintain
its buckling-free behaviour). Thus, the basic
Tensairity girder cannot be folded or rolled
together when deflated, which is a drawback
for temporary and mobile constructions.
DEPLOYABLE TENSAIRITY STRUCTURE
A Tensairity structure which can be folded or
rolled together when deflated to a compact
configuration without disassembling the
different components it is constituted of is
called a ‘deployable Tensairity structure’.
The deployment of such a structure is
initiated by increasing the inner pressure of
the air beam. Once a reasonable pre-stress
is achieved in the membrane due to this
inner pressure, the structure is in its fully
deployed state and is able to bear loads
like a Tensairity structure with a continuous
compression element.
The current research investigates deployable
Tensairity structures by identifying and
analyzing suitable deployment mechanisms
which replace the continuous compression
element from a basic Tensairity beam.
Various kinetic mechanisms, with respect to
the Tensairity concept, are developed and
studied. In a first study, the replacement of
the continuous stiff compression element by
flexible objects, such as chains, high-pressure
tubes, tape-springs, ... was investigated.
These structures deployed very easily and
could be packed together to a compact
configuration. However, they were not
suitable as a deployable Tensairity since their
load bearing behaviour was poor due to the
lack of stiffness of the “flexible” compression
elements. Then, a promising mechanism,
the “deployable truss”, was investigated.
This is a conventional truss where the
horizontal tension and compression bars are
divided in two and connected together with
an intermediate hinge. This way, the truss
becomes a mechanism. However, since the
bars are continuously connected with the
hull, the truss is stable when the air beam
is fully inflated.
The deployable truss is currently being
evaluated by investigating its kinematic

Folding of the truss

The foldable truss in a Tensairity beam

Set-up for load-deflection experiments on small-scale
model

Deployable Tensairity Structures

This research is funded by the Research
Foundation - Flanders (FWO)
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Lars De Laet

behaviour during inflation/deflation (e.g.
deployment path) and its structural
behaviour in the inflated state. This is
done through different tests on small-scale
models (length 2m). Various alternatives
are tested in order to reveal the influence of
the different parameters on the load bearing
behaviour, such as the amount of hinges,
the presence of vertical pretensioned cables
that connect the upper and lower hinges, the
inner pressure of the air beam, ... . These
results will provide the basis for a proposal
of an optimised deployment mechanism for
the deployable Tensairity structure.
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PEDAGOGISCH KADER
Hoofdopzet van de oefening is het
architectonisch realiseren van een ontwerp
dat tegemoet komt aan een vraag van het
Team Vlaamse Bouwmeester (TVB); zijnde
het driedimensionaal ver’beelden’ van een
projectdefinitie voor het (ver)bouwen van
een school.
Het bouwkundig programma van de projecten
rond het thema scholenbouw is het resultaat
geworden van het innemen van belangrijke
standpunten. In eerste instantie is er de visie
op de betekenis van de bestaande gebouwen,
alsook de landschappelijke kenmerken, en
hieraan gekoppeld voorstellen voor afbraak
van bepaalde onderdelen en te integreren
nieuwbouw. De verschillende varianten zijn
in groep overwogen.
Er zijn keuzes gemaakt tussen het
soort ‘programma’ met inbegrip van de
typologische verantwoording in functie van
de beoogde pedagogische uitgangspunten.
De architectonische, technische en culturele
expressie van de gekozen oplossing en
infrastructuren (onderling, in samenhang met
de andere functies, in de hoogtedimensie,
symbolisch…) is onderzocht.
De studenten hebben een visie geformuleerd
op de formele retuning van de site en een
formele verankering met de omgeving.

De
programmatorische
mogelijkheden
sluiten aan bij de eigen ambitie, leerstijl,
…motivatie. De studenten werden verzocht
te werken in groepjes van twee of drie
studenten; één student profileert zich
als Architectonisch ontwerper, de ander
als Bouwtechnisch ontwerper.
Verder
maken de groepen een keuze tussen de
programmatische mogelijkheden voor de
hiervoor beschreven varianten.
Voor de groepen studenten stond hoe dan
ook het ontwerpen centraal; elk vanuit een
eigen invalshoek. Met betrekking tot het
ontwerpen werd het accent gelegd op het
‘interactief ontwerpen’. Kennis uit andere
vakgebieden is bewust aangewend in het
ontwerpproces. Daarnaast werd belang
gehecht aan het procesmatig valoriseren van
kwaliteitsdimensies in kennisbeheersing:
Informatie, kennis, inzicht, toepassing,
toepassing in een nieuwe context en
genereren van nieuwe kennis.

LAGERE SCHOOL - KOLIBRIE
In het eerste semester is de haalbaarheid
voor het optimaliseren van een bestaande
site, zijnde de Kolibrie-Freinetschool te
Tielrode/Temse, bestudeerd.
Het te bestuderen gebied omvatte in eerste
instantie het vastleggen van een concreet
programma. Hier zijn verschillende varianten
door de studenten in groep bestudeerd. De
varianten bestaan uit :
1. De ontwikkeling van de school door
de aankoop van de belendende woning
(Kerkstraat 16).
2. De ontwikkeling van de school door het
toevoegen van een nieuwbouw (locatie te
bestuderen door de studenten/ beperkte
integratie (bv. aanbouw) met bestaande
gebouwen is mogelijk).
3. De ontwikkeling van de school door de
herwaardering van de vroegere nieuwbouw
achter het klassenblok en de integratie met
het (te renoveren) dak.
Dries Ceuppens & James Richardson
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Liese Somers, Dieter Van de Velde & Karel Vermeersch

José Depuydt, Ann Verdonck, Niklaas Deboutte & Geert Pauwels

3IA

Dorien Aerts, Romy Van Gaever & Hannah Vanhee

Dilek Ceranoglu, Zehra Eryürük & Ipek Kaya

Optimalisatie scholencomplex lager & secundair onderwijs

Nina Deboeck, Jan Roekens & Valentine Vereecke
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SECUNDAIRE SCHOOL
LOKATIE 1:
O.L.V. Hemelvaart te Waregem

LOKATIE 2:
KTA Pro Technica te Halle

Noden van de school:
De bestaande gebouwen van O.L.V.
Hemelvaart zijn verouderd en voldoen
niet meer aan de normen (brand- en
gezondheidsnormen). Er is nood aan een
nieuw gebouw (opp. 2.300m2) waarin
een toegangspoort, receptie, secretariaat,
ziekenboeg, vergaderruimtes, 16 klaslokalen,
polyvalente ruimte, fietsenstalling e.d. kan
georganiseerd worden.
Bijzondere
aandacht
is
uitgegaan
naar de ingeschatte noden van de
specifieke doelgroep-leerlingen in een
beoogde
pedagogische
leeromgeving
en het ontwikkelen van architectonische
strategieën.
Daarbij
is
onderzoek
gebeurd naar de aanpasbaarheid door
de tijd heen in relatie tot hun behoeften
en
randvoorwaarden
(pedagogisch,
maatschappelijk, ruimtelijke…) van de
leefruimte/leeromgeving van de gebruikers.
Ook het contact met een ruimere context,
omgeving is onderzocht.
De studenten hebben de beoogde interventie
van de opdrachtgevende school binnen een
ruimere en kritische visie gekaderd.

Noden van de school:
Het KTA Pro Technica Halle is gehuisvest
op twee campussen, een beneden- en
bovencampus. De motivering voor de
aanvraag van dit project is bijna uitsluitend
gebaseerd op problemen ten gevolge van
de bouwfysische staat van een gedeelte
van de accommodatie: bijna de volledige
benedencampus is gehuisvest in “tijdelijke”
paviljoenen die dateren van 1960-1970.
Al deze
“tijdelijke” paviljoenen hebben
veiligheidsproblemen en zijn zeer duur in
dagdagelijks onderhoud. Tevens is het ook
zeer moeilijk in dergelijke omstandigheden
een degelijke, veilige en betaalbare
energiepolitiek te voeren. De studenten
hebben ook hier de beoogde interventie
van de opdrachtgevende school binnen een
ruimere en kritische visie gekaderd. Vele
actoren hebben hierbij een rol gespeeld: de
eigenheid van de omgeving, de vertaling
van architecturale kwaliteiten eigen aan de
‘site’ naar de grotere schaal van de stad
Halle, de landschapppelijk-natuurlijke en
cultureel-historische kenmerken van de site,
de ontsluiting van het terrein, de waarde
en respect voor de eigenheid en identiteit
van de gebruikers (directie, leerkrachten,
pedagogisch ondersteunend personeel,
leerlingen, ouders…), universal design,
duurzaam bouwen,...

Dieter Van de Velde (Waregem)
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Patrick Van Walleghem (Waregem)

Liese Somers (Waregem)

Sye Nam Heirbaut (Halle)
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Het gaat niet om het gebouw, maar om het werkwoord erachter.

Dries Ceuppens (Halle)
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James Richardson (Halle)
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Vanaf de 2e Bachelor wordt aan de studenten
ingenieur-architect aangeleerd hoe ze op een
efficiënte wijze een digitaal driedimensioneel
model van hun architectuurontwerp kunnen
opbouwen. Hiervoor wordt in fasen gewerkt,
waarbij telkens nieuwe vaardigheden
worden aangeleerd die steunen op de
reeds verworven competenties. Concreet
betekent dit dat de studenten drie CADsoftwarepakketten
aangeleerd
krijgen:
AutoCAD in de 2e Bachelor, REVIT
Architecture in de 1e Master en 3D-Studio
VIZ in de 2e Master.
AutoCAD
Dit is de eerste kennismaking met het
digitaal modelleren van een architecturaal
ontwerp. Daarom wordt in het begin
enkel in 2 dimensies gewerkt om zo de
basistekencommando’s onder de knie te
krijgen. Nadien wordt overgegaan naar 3
dimensies waardoor ook het genereren en
bewerken van ‘solids’ en oppervlakken tot
de mogelijkheden behoort. De lessenreeks
wordt afgesloten met het aanleren van
basisrendertechnieken, waarbij een digitaal
beeld wordt gemaakt van het model met
inbegrip van de materialen, belichting en
achtergrond, om zo tot een fotorealistische
representatie te komen.

REVIT Architecture
Dit softwarepakket is erop gericht het
ontwerpproces te stroomlijnen en dit door
een driedimensionele digitale maquette van
het gebouw te genereren met verregaande
geautomatiseerde functies. De gemaakte
objecten zijn parametrisch, wat wil zeggen
dat ze makkelijk achteraf kunnen aangepast
worden, wat een substantiële tijdsbesparing
oplevert. Wanden, vloeren en daken worden
gegenereerd op basis van lijnen; deuren
en ramen, waarvan de maten eenvoudig
kunnen worden aangepast, worden uit een
bibliotheek gehaald en in het model op de
juiste plaats gesleept. Eens het model klaar is
kunnen automatisch plattegronden, snedes,
aanzichten en perspectieven gegenereerd
worden die, eens aangemaakt, mee wijzigen
wanneer achteraf veranderingen aan het
model worden aangebracht. Het opvragen
van kwantitatieve informatie over het
gebouw, op basis waarvan een meetstaat
kan worden opgesteld, behoort ook tot de
mogelijkheden.

Digitale maquette in 3DS VIZ door Katrien Roussel (5IA)

AutoCAD-model door Karen Demyttenaere (2IA)
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Binnenperspectief in 3DS VIZ door Marijke Beyl (5IA)

C3A nv
Tramstraat 57
9052 Gent-Zwijnaarde
Tel. 09 2202 101
Fax 09 222 48 11
www.C3A.be
info@C3A.be

Driedimensionele doorsnede in 3DS VIZ door Marijn
Vanhoutte (5IA)

CAD I, II & III Marijke Mollaert & Niels De Temmerman

C3A
Om de studenten van 4IA te laten
kennismaken met de werkomgeving en de
basiscommando’s van REVIT werd arch.
Jos Vandamme van C3A uitgenodigd om
een initiatie te komen geven.
In twee lessen van 4 uur werd een
compleet overzicht gegeven van hoe in
REVIT Architecture een driedimensioneel
architecturaal model kan worden opgebouwd
en hoe daarvan de relevante quantitatieve,
technische en visuele informatie kan worden
afgeleid. Volgens Dhr. Vandamme is REVIT
aan een sterke opmars bezig in België en
verwacht wordt dat dit pakket op termijn
de populairste BIM-toepassing (Building
Information Modelling) in de bouwwereld
zal worden. Verder merkt hij op dat de 3Dmodelling software Sketchup PRO sterk aan
populariteit aan het winnen is, een trend die
we ook bij onze eigen studenten kunnen
vaststellen.

C3A
(Computer
Assisted
Arts
Association) is een bedrijf uit het
Gentse dat informatica-oplossingen
voor professionals uit de bouwsector
voorstelt en een waaier aan CADopleidingen (o.a. AutoCAD, Sketchup
PRO, REVIT Architecture, REVIT
Building) verzorgt en over haar eigen
opleidingscentrum beschikt. Daarnaast
wordt ook een actieve Userclub
uitgebouwd waarbij naast architectenen studiebureau’s ook heel wat firma’s
uit de bouwindustrie, diensten der
gebouwen van allerlei organisaties
en openbare instellingen, en de
afdelingen architectuur of bouwkunde
van de meeste onderwijsinstellingen
zijn aangesloten.
Via het tijdschrift C3A-wijzer en de
website http://www.C3A.be worden
de leden regelmatig geïnformeerd
omtrent de nieuwste ontwikkelingen
en georganiseerde activiteiten, zoals
de bijna wekelijkse workshops, en
aanvullende diensten, zoals het ter
plaatse of op locatie geven van advies
en assistentie. Ook werd, gebaseerd
op Autodesk Buzzsaw, de website
http://www.c3a-net.be
ontwikkeld,
met een dynamisch interactief forum
en online databanken. Handig zijn
ook de C3A-extensies, wat speciaal
ontwikkelde software-modules voor
CAD-pakketten zijn, die de software
uitrusten met extra functionaliteit.
Ook de ‘drawing templates’, specifiek
aangepast aan de Belgische normen,
worden door onze studenten gebruikt
als startpunt voor een nieuw project.

Computergesteund ontwerpen

3D-Studio VIZ
In deze lessenreeks wordt de studenten
aangeleerd om fotorealistische presentaties
te genereren op basis van een digitaal 3Dmodel. Hierbij ligt de naduk op het op elkaar
afstemmen van het materiaal, de belichting
en een passend camerastandpunt, om
ervoor te zorgen dat het resulterende beeld
de informatie of sfeer overbrengt die de
ontwerper bedoelt. Presentaties kunnen
bestaan uit stilstaande beelden of animaties,
die de toeschouwer langs een pad doorheen
het gebouw loodsen.
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In de voortgang van het curriculum wordt in
het vierde jaar (4.1) een opdracht beoogd
die bestaat uit twee luiken. Enerzijds een
stedenbouwkundige opdracht en anderzijds
een architectuurproject. Dit laatste omvat
een repetitief programma en een eenmalige
functie (bijvoorbeeld een asielcentrum met
leslokalen, of een congrescentrum met
hotel, vakantiecentrum met zwembad).
Het repetitieve programma leert de student
omgaan met de unit en de schakeling ervan,
met het organiseren van een micro-unit op
macro-schaal. Het eenmalige programma
daarentegen verhoogt de complexiteit
van de opdrachten in een vierde jaar. De
student dient beide onderdelen in een
samenhangend geheel te combineren,
binnen de randvoorwaarden van het zelfopgemaakte stadsontwerp. Het onderwijs
gebeurt integratief. Van bij het begin en
doorheen het ontwerpproces wordt rekening
gehouden met bouwtechnische aspecten
zoals structuur, HVAC, leidingencircuits,
materiaalkeuzes enz. Via loge-oefeningen,
interventies van andere vakken, input van
andere vakonderlegde personen wordt de
student gewezen op de integratie van alle
deelaspecten tot een entiteit.
De opdrachten zijn open opdrachten: de
studenten hebben de vrijheid eigen accenten
te leggen.

BASISCHOOL
Dit academiejaar kaderde de opdracht
binnen een vraag van het Team Vlaams
Bouwmeester; zijnde het driedimensionaal
ver’beelden’ van een projectdefinitie voor
het (ver)bouwen van een school.
Drie terreinen, namelijk in Oostende, Berlare
en Vilvoorde, vertolken drie verschillende
stedenbouwkundige omgevingen, elk met
een eigen architecturaal programma.
In eerste instantie is het de bedoeling om na te
denken over de leeromgeving. Wat betekent
‘naar schoolgaan’? Wat is een school? Hoe is
het onderwijs geëvolueerd doorheen de tijd?
Hoe is het onderwijs aangepast aan onze
steeds sneller wijzigende maatschappij?
Wat met individuele leertrajecten (zorgklas /
taakklas, eigen leerplan (werken + school),
… op verschillende niveau’s)?
Een tweede belangrijk aspect is nadenken
over flexibiliteit, duurzaamheid, ecologie.
Moeten we rekening houden met de
stijgende energieprijzen en toekomstgericht
bouwen in functie van zelfvoorzieningen
(alternatieve vormen van energie)?

Juryleden: Hera Van Sande, Thierry
Berlemont, Niek Capoen, Sabine Ramault
en Marieke Van Damme (TVB)

Luchtfoto terrein Vilvoorde

Benoît Febrinon
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Tinneke Van Thienen

Liesbeth Dekeyser

4IA

Hera Van Sande & Thierry Berlemont

Basisschool & labo‘s fysica

Kathya Ernult
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Christelle Heynderickx

Pieterjan Franck

Eleen Liekens

Luchtfoto terrein Oostende

Natasja Van den Brande
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Nick Panneels

Luchtfoto terrein Berlare

Ken Geudens

Brecht De Bo

Pieter Detemmerman
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Het vak 4.2 wordt gedoceerd in de profilering
Architectonisch Ontwerp van het vierde
jaar met als doel bijkomende inzichten
te
verwerven in het architectonisch
ontwerpproces en in het toepassen van
een gevorderde kennis (technische,
ontwerpmethodische, organisatorische en
stedenbouwkundige kennis,..). De horizon
van de student wordt verder verruimd
naar de verschillende aspecten van het
ontwerpproces toe, zij het theoretisch,
conceptueel, pragmatisch, maatschappelijk
... Het is de bedoeling dat tevens de
verworven vakoverschrijdende vaardigheden
van de vorige jaren hier hun toetsing vinden.
De opdrachten zijn open opdrachten: de
studenten hebben de vrijheid eigen accenten
te leggen.

Luchtfoto site

LABO ‘S FYSICA
Dit academiejaar heeft de vakgroep
natuurkunde gevraagd de labo’s fysica
te herdenken om deze studierichting
verleidelijker te maken voor toekomstige
ingenieursstudenten.

Joanna Janota
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Nick Panneels

Joanna Plak

Nienke Van Ertvelde

Mathilde Gaudemet

Marjorie Vereckt

Christelle Heynderickx

Sarah Melsens
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Ontwerpend onderzoek zet de bagage en de
sensibiliteit van de ontwerper in om een site
te confronteren met een programma. Deze
zeer directe confrontatie van een ruimte
met mogelijke programma’s laat toe om
een mogelijke ingreep te evalueren. Welke
gevolgen heeft een bepaalde beslissing op
de omgeving, zijn andere programma’s niet
geschikter voor het gebied, welke kwaliteiten
moeten we bewaken in de loop van de
realisatie?

Het onderzoek van dit jaar richtte zich op
een eenvoudige en veel voorkomende site:
een traditionele verkaveling met vrijstaande
woningen in Berlare.
De opgave bestond er in om een alternatief
te zoeken voor deze ruimteverslindende en
weinig ecologische ontwikkeling. Enerzijds
moest er wel aandacht zijn voor de
individuele woonkwaliteit op perceelsniveau.
Anderzijds diende een stedenbouwkundige
meerwaarde nagestreefd te worden: meer
publieke (groene) ruimte, een grotere
dichtheid (25 won/ha), een betere relatie
met de omgeving (een school, de open
ruimte…).
Tijdens het ontwerpend onderzoek is iedere
student op zichzelf aangewezen. Hij moet
zijn eigen visie uitwerken volgens zijn eigen
ontwerpende vaardigheden. Vooral de
coherentie in de benadering is van belang:
zijn de voorstellen wel degelijk een antwoord
op de voorafgaande analyse? Pas later
in het semester worden de verschillende
oplossingen met elkaar geconfronteerd.
Enerzijds verkent de student op die manier
zijn eigen vaardigheden. Anderzijds krijgt
hij een confronterend inzicht in andere
mogelijke benaderingen.

Voorafgaand onderzoek van woningtypologie en organisatieconcepten vormen de aanzet van verschillende scenario’s.
(Marijke Beyl & Marijn Vanhoutte)
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Marc Martens

RUIMTELIJKE PLANNING II

Ontwerpend onderzoek gaat ook steeds gepaard met een zoektocht naar de juiste referentieprojecten in de
hedendaagse architectuurproductie (Joanna Janota)

Hedendaagse alternatieven voor de traditionele verkaveling

De geschiedenis van de stedenbouw is zeer inspirerend. Het stedenbouwkundig plan van Ernst May voor de
Heimatsiedlung (Frankfurt, 1927) is vandaag nog altijd bruikbaar. (Lore Verheyleweghen)
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Het onderzoek levert een ontwerp op dat een mogelijke voorafbeelding vormt van de toekomstige ontwikkeling. Dit ontwerp laat
toe om essentiële stedenbouwkundige thema’s te toetsen: de ontsluiting, het openbaar domein, de relatie tussen publiek en
private ruimte, … (Kris Meyers)
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“De school is dus wel degelijk meer dan een onderwijsinstelling. Het is een
huis met vele kamers, waarin men zich tegelijk kan terugtrekken en met de
anderen aan lawaai en uitwisseling kan deelnemen. De school is dus geen
prototypisch object. Ze kan niet in abstracto op punt gesteld worden en dan
in gelijk welke omgeving ingeplant worden. Elke school is bijzonder. Ze neemt
de kleuren aan van de context waarin ze zich bevindt.”
Marcel Smets, Vlaams Bouwmeester,
Symposium ‘School maken’ 20 november 2006

Met
de
Meesterproef
Architectuur
demonstreren de laatstejaarsstudenten aan
het einde van hun opleiding hun verworven
‘meesterschap’. Dit meesterschap tonen ze
op twee gebieden: enerzijds op het vlak van
het ontwerpen van een gebouw, anderzijds
op het vlak van het verwerven van nieuwe
kennis door middel van het onderzoek. Een
bijkomende uitdaging vormt het gebruiken
van deze nieuwe kennis in het eigen ontwerp
of het toetsen van de ontwerpresultaten door
een diepgaand onderzoek.
Om deze complexe opdracht tot een goed
einde te brengen legt de student zelf
accenten. Zowel de onderzoeksthema’s als
de aspecten van de architectuur kunnen
opgedeeld worden in 5 grote gebieden die de
breedte van het architectonisch ontwerpen
omvatten: de stedenbouw, architectuurtheorie
en geschiedenis, structuren, technieken
(thermisch,
akoestisch,
climatisatie,
elektriciteit, ...) en bouwtechnologie.
Aangezien een belangrijke vaardigheid
van een ingenieur-architect het kunnen
integreren van deze verschillende aspecten
is, is het belangrijk dat elk van hen aan bod
komen in de Meesterproef. De keuze van het
onderzoeksthema (volgens de interesse van
de student) binnen één van deze aspecten
legt vast in welk gebied het ontwerpluik een
grotere diepgang kan bekomen. Het is net
deze combinatie van diepgang en integratie
van de verschillende deelaspecten dat het
ontwerp in de Masterjaren onderscheidt van
de Bachelorjaren.

Marijn Vanhoutte

Kris Meyers - concept introvert extrovert

Gezien het sterk technisch profiel van
de opleiding wordt ook gestreefd naar
‘bouwbare’, concrete projecten. Om deze
bouwbaarheid te concretiseren en te toetsen
wordt een beperkt uitvoeringsdossier
opgesteld voor een deel van het ontwerp.
Op die manier wordt ook het academische
en professionele met elkaar verweven.
Emilie Weins (2006-2007)
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5IA Jonas Lindekens, Gert Somers & Kenny Verbeeck

Lore Verheyleweghen (Vorst)

Meesterproef

KUNSTENSCHOOL WIELS
Brouwerij Wielemans-Ceuppens was op
het einde van de 19e eeuw en de eerste
helft van de 20e eeuw een bloeiende
onderneming, gelegen te Vorst. Na WO
II volgt een forse achteruitgang voor de
brouwerij. Er wordt bier gebrouwen tot
eind september 1988, daarna worden
alle activiteiten op de Wielemanssite
stop gezet. Tussen 1988 en 2006 is de
toekomst van de site Wielemans-Ceuppens
onzeker, vele gebouwen worden gesloopt.
Tegen 2001 blijven er nog 3 gebouwen
over van het brouwerscomplex, de site is
een stadskanker geworden. Uiteindelijk
start het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
de onteigeningsprocedure en wordt het
eigenaar van het ‘Blomme-gebouw’. Het
Gewest besluit er een kunstencentrum in
onder te brengen.
Voor de meesterproef vertrek ik van
de toestand zoals hij was in 2001. De
opdracht is het herbestemmen van deze
oude industriële site tot een culturele,
bruisende plek in Vorst. In het masterplan
wordt gezocht naar een opname van de
site in de stad. Dit zowel vormelijk, door de
facade te herstellen, als programmatorisch
door het voorzien van een functionele mix:
wonen, werken en vrije tijd.
Een kunstenschool ent zich op de
voorziene infrastructuur met als kern het
kunstencentrum in het Blommegebouw.
In het Blommegebouw wordt één nieuw
volume toegevoegd dat een katalysator
vormt voor het nieuwe gebruik.
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PASSIEFSCHOOL WEELDE
Hoe bouwen we een extreem energiezuinige
passiefschool in Vlaanderen? Een brandend
actuele vraag, nu de overheid de bouw
van 25 passiefscholen plant. In Weelde bij
Turnhout wil de directie haar kleuter- en
lagere school fors uitbreiden volgens de
passiefhuisstandaard. Voor de verbrokkelde
publieke ruimte stellen we een langwerpig,
structurerend bouwvolume voor, dat
meteen ook twee speelplaatsen begrenst.
De binnenruimte bestaat uit een lineair
parcours dat zich zo nu en dan verbreedt
tot een refter, speelruimte of leercentrum.
Die extraverte ruimte staat in contrast
met de introverte klaslokalen. Een klas is
immers de plek waarmee een kind zich het
sterkst identificeert: een beschermende
omgeving, een schulp. De klaslokalen
krijgen geritmeerde passiefhuisramen, de
extraverte ruimte verdient grote glaswanden.
Door deze dualiteit ontstaat een nieuw soort
restruimte die leerlingen intensief kunnen
gebruiken. Dat verandert de schoolervaring.
Contact tussen de verschillende klassen en
leeftijden is mogelijk in deze tussenruimte.
Het onderscheid tussen extravert en
introvert gebeurt ook op bouwfysisch niveau,
waar de sporadisch gebruikte restruimte
minder strenge isolatie-eisen heeft dan de
klaslokalen. Zo wordt op een economische
manier de passiefhuisstandaard bereikt.

Kris Meyers (Weelde)
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4D-SCHOOL IN KENIA
De onefficiënte omgang met de materiële
cultuur, in combinatie met onze hedendaagse,
snel evoluerende maatschappij levert een
nood aan een nieuwe, globale benadering.
Een mogelijke benadering is deze waarbij
er een generatief vorm- en maatsysteem
ontwikkeld wordt om materiële oplossingen
op elkaar in te stellen. De nood aan nieuwe
schoolgebouwen in Kenia wordt opgevangen
aan de hand van de 4D-ontwerpstrategie
van H. Hendrickx en H. Vanwalleghem, die
gebruik maat van een generatief vorm- en
maatsysteem. Er wordt een basislokaal
ontworpen dat kan uitgebreid en aangepast
worden aan nieuwe noden die zich in de
toekomst kunnen voordoen, dit zonder een
zware belasting te vormen op de natuurlijke
rijkdommen.

Sander Vandendriessche (Cheptiret - Kenia)
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NIEUW CENTRUM RIEMST
De ontwerpopdracht situeert zich in de
gemeente Herderen (Riemst) en omvat
als programma een nieuwbouw voor een
kleuter- en lagere school, een kinderopvang
en een ontmoetingscentrum. Deze functies
werden ondergebracht in vier volumes
die als het ware de rode draad vormen
om de identiteit van de site te versterken.
De positionering van deze volumes werd
bepaald aan de hand van een studie van de
vormgeving van de buitenruimte. Voor het
inrichten van de plannen werd gezocht naar
een logisch samengaan van rationaliteit en
het inlassen van een extra belevingdimensie.
Binnen de bestaande schoolarchitectuur
wordt het typisch beeld gevormd door een
lineaire opeenvolging van klassen die allen
uitgeven op een functionele circulatiezone.
Deze basisgedachte zit ook verwerkt in dit
ontwerp, maar toch werd getracht om het
puur rationele hierin aan te vullen met een
extra dimensie die inspeelt op het creëren
van een sterkere bewustwording van de
ruimte. Hiervoor is gebruik gemaakt van
twee architecturale ingrepen. Enerzijds
werden de orthogonale assen van de
klaslokalen van de lagere school in de
circulatieruimte onder een bepaalde
hoekverdraaiing doorgetrokken. Anderzijds
werd op één as doorheen het lagere
schoolgebouw, de refter en de kleuterschool
een volledig doorzicht gecreëerd dat de
samenhang van de verschillende volumes
benadrukt. Deze ingrepen brengen met zich
mee dat versterkte perspectieven ontstaan
die het geheel een meer dynamisch
karakter bezorgen. Deze idee werd ook
verder doorgetrokken op driedimensionaal
vlak in de hoogte, gezien de verschillende
dakvlakken van de vier volumes zodanig
op elkaar aansluiten dat een glooiend
geheel ontstaat dat de topografie van de
site ofwel compenseert ofwel versterkt. In
de binnenruimtes wordt de zachte helling
in het dakvlak voelbaar, waardoor sommige
ruimtes eerder laag zijn en anderen hoog.
Dit levert voor verschillende ruimtes telkens
een verschillende beleving, met een andere
graad aan intimiteit op.

Katrien Roussel (Riemst)
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BUDGETBEWUSTE WONINGEN VEURNE
De site bevindt zich in de stad Veurne
grenzend aan een sociale woonwijk, het
gerechtsgebouw en het kanaal DuinkerkeVeurne. De site wordt verdeeld in twee door
de twee straten, die oorspronkelijk dood
liepen op de site, met elkaar te verbinden.
Het perceel aan het water verdraagt een
appartementsgebouw met 4 bouwlagen.
Op het interne perceel worden rijwoningen
van drie bouwlagen hoog ingeplant die zich
integreren in de naastliggende woonwijk.
De rijwoningen maken optimaal gebruik van
een dubbel zadeldak door via lichtkokers
natuurlijk licht te voorzien in de badkamer, de
slaapkamer en de centrale trap. Daarnaast
wordt een splitlevel gebruikt waardoor een
halfondergrondse garage kan voorzien
worden Tevens genieten de keuken en
eetruimte van voldoende privacy en wordt
de leefruimte van anderhalf niveau hoog.
Het appartementsgebouw is opgevat als een
gebouw dat zich richt naar het water via een
open, glazen gevel en die via de drie andere
bakstenen gevels aansluiting zoekt bij zowel
de nieuwe als oude bakstenen gebouwen in
de omgeving. Er wordt een duplex typologie
gebruikt: de leefruimtes bevinden zich op de
eerste verdieping, als een soort bel-étages
die boven het struikgewas uitkijken op het
water, en op de bovenste verdieping waar
de hoge ruimte en het grote glasoppervlak
de sfeer van een penthouse versterken.

Marijn Vanhoutte (Veurne)
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TEXTIELBEKISTING SCHOLENBOUW
De traditionele bekistingssystemen remmen
de innovaties in de bouwwereld af. Ze
beperken de mogelijkheden tot vlakke
vormen. Door het gebruik van textielbekisting
kunnen ook de niet-rechte constructies
algemener toegepast worden.
Door het bestuderen van referentieprojecten,
kan het nut van textielbekisting onderzocht
worden. Het onderzoek wordt vervolgens
opgesplitst in twee delen: het bekisten van
kolommen en het ontwerpen en bekisten van
schaalconstructies. Beiden worden eerst aan
een vormstudie onderworpen aan de hand
van maquettes. Uit dit gamma aan vormen
wordt vervolgens één vorm geselecteerd die
verder uitgewerkt wordt.
Voor de schaalconstructies werd de ontwerpopdracht gebruikt als basis voor de vorm.
Door het gebruik van een pneuconstructie
kan deze schaal bekist worden op een
redelijk eenvoudige wijze. De schaal is
opgebouwd uit drie achtereenvolgende
ruimtes, die afgescheiden worden door
middel van de vormgeving onder de schaal
en de erbinnen geplaatste units. Deze
units zijn ‘tijdelijk’, wat de flexibilteit van de
ruimte ten goede komt. De steunpunten
van de schaal zijn kolommen die geleidelijk
overgaan in de schaalstructuur.
Er kan besloten worden dat textiel de
mogelijkheid biedt om ‘vrije’ vormen
gemakkelijker te bekisten. Er moet wel
rekening mee gehouden worden dat deze
bekistingswijze niet toegepast zal worden
voor de ‘traditionele’ vlakke vormen.

Rafaël Philips (De Panne)
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BAKSTEEN-WERK BOCHOLT
Het huidig schooltje ‘De Brug’ in Bocholt
heeft te lijden onder een slechte reputatie.
Deze is voornamelijk een gevolg van de
onwetendheid van mensen die het schooltje
niet kennen. De huidige architectuur van
tijdelijke paviljoenen geeft de school niet de
nodige aanwezigheid in het dorp.
Eerste
ontwerpstrategieën
hebben
een aansluiting van het schooltje bij de
bestaande as van activiteiten tot doel. Een
gebouw dat zowel ingezet kan worden in het
school- als dorpgebeuren vormt het gezicht
van de school en flankeert een publiek plein.
Zo wordt met de school een volwaardige
beëindiging vooropgesteld voor de reeds
bestaande aaneenschakeling van pleinen in
het centrum van Bocholt.
Dit gezicht van de school maakt deel uit van
een enclave van drie gebouwen, waaronder
nog de lagere school en kleuterschool. Door
de manier waarop de drie ten opzichte van
elkaar gepositioneerd worden, wordt de site
gereguleerd. Ruimtes worden afgebakend
en toegeëigend.
Een belangrijke bezorgdheid in dit ontwerp
betreft de aanwezigheid van het schooltje
in het straatbeeld. In de vorm en typologie
van de gebouwen wordt gezocht naar een
vertrouwd beeld. Door te refereren naar de
typologie van de hoeve wordt een gevoel
van herkenning opgeroepen.
Om te vermijden dat dit refereren naar de
hoevetypologie te banaal en oppervlakkig
wordt, wordt gestreefd naar een beeld dat
een bepaalde dualiteit in zich houdt.
De
bakstenen constructie wordt ingezet als
een huid die zich omheen het volume plooit
en waarbij nergens de dikte van de steen
weergegeven wordt. De fijne lijnen die zo
in de gevel ontstaan, staan in contrast met
de solide hoevearchitectuur. De combinatie
van een solide vormenspel en een fijnheid in
detaillering houden het project verrassend.

Marijke Beyl (Bocholt)
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Material selection in architecture is not only
about choosing the strongest, cheapest, or
most obvious materials available. Architects
also design for experience, and thus select
their material accordingly. This PhD-study
focuses on the importance of the nontangible aspects of materials. In order to gain
better insights in the different considerations
at play during the material selection process,
we conducted interviews with architects and
organized a focus group study. Based on
this study, we present four general themes
that play a role when architects are selecting
materials: Context, Manufacturing process,
Experience, and Material properties.
Examples from the focus groups study are
used to illustrate the different groups.
Context
[a1] – The physical context concerns the
project location (orientation, accessibility)
and the immediate environment (adjacent
materials and buildings). The environment in
which a project is physically located usually
creates a first set of preconditions for the
design choices. Choosing materials for a
renovation project in a five-story building
where the construction site can only be
accessed by a small elevator will be different
from considerations made for a newly built
project where the site is easily accessible
[a2] – The context of use describes the
context in which the material is applied
(interior/exterior,
renovation/newly
built) or the function the material will
have to accommodate (building’s use,
building element). The character of the
project determines the materialization: a
kindergarten, a city hall, or a hospital each
require a different kind of materialization.
More specifically the material is related to
the function it has to perform: a bunker will
not be made out of glass, or a carpet would
not be specified for a bathroom.
[a3] – The cultural context includes all
considerations that concern cultural values
(ethics, style, ecology). A Japanese will
not only read a building different from a
European, the Japanese designer will
also emphasize different accents than his
European colleague. Also the interaction
between time, money and ethics relates
to the culture. Time and money aspects
are considered throughout the process,
constantly feeding the other decisions.
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Manufacturing process
[b1] – The production processes give form
to materials and thus influence the material
choice. Molding, casting, bulk forming,
sheet forming, lay-up methods and rapid
prototyping are a number of broad families
of production process that might impact the
material considerations.
A mold would not be fabricated if it were for
an element only to be used once throughout
the construction process. Also, in a project
where a large number of identical elements
are required, the production process will
definitely influence the material selection
process.
[b2] – The assembly is one of the steps
involved in the manufacture of a product
or a building (number of components, ease
of assembly, joining process). A temporary
construction will benefit from light elements
that can be disassembled over time. In
contrast to a concrete construction, textiles
or plastic elements might thus be appropriate
materials for mobile lightweight structures.
[b3] – The finishing process describes
the processes applied for improving the
qualities of the surface while leaving
the bulk properties unchanged. Surface
modifications, such as printing, polishing,
coating, or texturing, might enhance the
thermal, friction, aesthetic qualities amongst
others. A concrete floor can be polished and
waxed to protect the surface while a wooden
floor demands to be varnished.
Experiences
[c1] – The perceptive aspects describe a
meaning that is attached to the materials in
the form of material characteristics (tough,
warm, rough) or human characteristics
(friendly, formal, strict). They are related to
what we think about materials after sensing
them. ‘Hard’ can relate to the different
associations people make, and each of
us would compose a different palette of
materials when asked to design a ‘hard
volume’. Aluminum cladding might not be
very hard in technical terms, but it might feel
or seem hard.
[c2] – Associative meanings are fed by the
associations people make with aspects,
objects or situations they know (hospitallike, cheap-looking, Swiss-cabin material).
Anyone can imagine a Viennese, Italian, or
English building. It contains a combination

This research is funded by the Research
Foundation - Flanders (FWO)

MATERIALS IN ARCHITECTURE

To conclude, we like to add that one concern
is not more important than another. It is the
combination of the different considerations
that will lead to an appropriate and justifiable
material choice. As one of the participants of
the focus group mentions, a design project
starts to demand its own material. “You
can not dictate a material to a building. It
demands its own material, from a certain
logic, and from a set of preconditions, which
can be contextual but also emerge from the
design. And it is together that they receive
their meaning.”

How do architects choose materials?

Material properties
[d1] – Physical aspects refer to the different
aspects that concern the engineering, like
stiffness, strength, porosity, density, thermal
absorption coefficient etc. These properties
are organized according to their mechanical,
technical, physical, optical, thermal nature.
A polyurethane floating floor will resist more
cracks than an epoxy floor which is more
brittle.
[d2] – Sensorial aspects are characteristics
that we perceive through our senses. For
example, visual aspects like color, gloss,
texture; tactile aspects like roughness,
warmth; or auditory aspects like dampness,
pitch. Choices for high-gloss, semi-gloss,
or matte materials will be made based on
the desired or intended expression and
appearance for the project. Also the smell
of a material might influence the experience
of the final project and thus the choice of
materials.

Lisa Wastiels

of all sorts of uses, including some typical
material uses or finishes.
[c3] – Emotive aspects are personal
emotional reactions of the user to the
material (beautiful, repulsive, pleasant)
and focus on the subjective feelings. These
reactions differ from person to person and
can be influenced by mood, preference and
culture. Wood might make some people feel
comfortable, while others feel relaxed in a
minimalistic white environment.
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Net als ieder jaar organiseerde de vakgroep
Architectonische Ingenieurswetenschappen
in het voorjaar haar Architectuurmaand. Om
het contact tussen de studenten onderling,
maar ook met de docenten en assistenten
te bevorderen, worden in een ontspannen
sfeer een aantal uitdagingen voorgeschoteld
aan de studenten.
Sinds vorig jaar werken we rond het thema
‘architectural engineering’ met als leidraad
de drie onderzoekspijlers van de vakgroep:
lichtgewicht constructies, reconversie en
4-dimensionaal ontwerpen. Gedurende
drie weken kaartten we het spanningsveld
tussen ‘architecture’ en ‘engineering’ aan
via lezingen en opdrachten. Ziehier het
resultaat.

en een schaartje. De lengte van het blad
werd vastgelegd als de hoogte van de
toren, het was aan de studenten om de nu
de grootste excentriciteit te creëren. De
studenten bewezen vol overtuiging dat ze
in staat zijn binnen de randvoorwaarden
van een opdracht een origineel antwoord
te bieden. De definitie van een “toren” werd
inderdaad niet meegegeven…

LICHTGEWICHT CONSTRUCTIES
Op dinsdag 19 februari gaven we
het startschot met een opdracht rond
‘lichtgewicht constructies’. De uitdaging
was voor een overspanning van 60 cm
een zo licht mogelijke brug te ontwerpen
die in verhouding zoveel mogelijk gewicht
aankan. Om het de studenten nog iets
lastiger te maken, hadden ze enkel plastic
folie en wijnkurken ter beschikking. Door het
vacuüm zuigen van de plastic “zak” waarin
de brug zit, krijgt deze laatste voldoende
stijfheid om een belasting te dragen. Voor
enkele groepen werd het duidelijk dat het
‘luchtdicht’ zijn van de plastic zak rond de
constructie cruciaal is om mee te dingen
naar de beste brug.

4 DIMENSIONAAL ONTWERPEN
Op dinsdag 04 maart werd de jaarlijkse
architectuurmaand
afgesloten
met
een opdracht binnen het kader van ‘4
dimensionaal ontwerpen’. De studenten
lieten niet in hun kaarten kijken toen gevraagd
werd om met twee boeken spelkaarten een
zo hoog mogelijke constructie te maken om
een of meerdere blikjes frisdrank te dragen.
Een belangrijk detail: er mochten geen lijm,
plakband of andere kleverige truukjes aan te
pas komen aangezien de hele constructie
opnieuw tot de basiselementen moest
kunnen worden herleid.

Na de opdracht trokken we samen centrum
Brussel in voor een lezing van BOB361 en
Dusapin-Leclercq georganiseerd door het
BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer)
en de architectuurinstituten in Brussel,
waaronder onze afdeling ARCH van de
VUB. De lezingen beoogden aan de hand
van concrete projecten aan te tonen hoe
men vanaf de eerste ontwerpschetsen
bewust rekening kan houden met “duurzaam
bouwen”.
RECONVERSIE
Dinsdag 26 februari werd de studenten
gevraagd de zwaartekracht te tarten. In
navolging van de scheve toren van Pisa
was de uitdaging een zo scheef mogelijke
toren te ontwerpen zonder de basis in te
klemmen. Attributen: exact 1 vel A1 papier
x - foto Bernadette Mergaerts
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Na afloop presenteerde Thierry Berlemont
(praktijkassistent 4ia) enkele projecten
waar hij met zijn architectenbureau RAUW
rond werkt. Zo kregen we ondermeer een
uitgebreide toelichting over hun ontwerp
voor de bouw van het Vlaams-Nederlands
Huis te Brussel.

Tot slot woonden we in de Recyclart in Brussel
een tweede lezingenreeks bij. Ditmaal waren
R2D2 en META architectuurbureau aan
de beurt om te praten over duurzaamheid.
De rollen uit het onderwijs werden even
omgekeerd en de studenten konden Niklaas
Deboutte (praktijkassistent 3ia) het vuur aan
de schenen leggen over zijn werk bij META
Architectuurbureau.

opdracht lichtgewicht constructies

opdracht reconversie

opdracht 4 dimensionaal ontwerpen

Architectural engineering

x

ARCHITECTUURMAAND Lisa Wastiels

x
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Gratte-Ciel
In het oosten van de stad ligt de wijk GratteCiel. Deze wijk werd in de jaren ’30 gebouwd.
Er werd gebruik gemaakt van de toen nog
vrij nieuwe technieken van staalskeletbouw
voor de bouw van flatgebouwen.

Croix-Rousse
“Croix-Rousse” is een netwerk van “les
traboules”. La Montée de la Grande-côte
verbindt de hoger gelegen stad met de
benedenstad. Ze werd recent heraangelegd
met heel wat aandacht voor een kwalitatief
openbaar domein.

Part-Dieu
Wat verderop naar het oosten ligt “PartDieu”. Het is het administratief centrum dat
zich vanaf de jaren ’60 volop ontwikkelde.
Hoge administratieve en commerciële
gebouwen staan ingeplant zonder veel
aandacht voor de omgeving en de kwaliteit
van het openbaar domein.
Le Tonkin
In het noorden van de stad bevindt zich het
Parc de la Tête d’Or, waar in de jaren ’90
het Cité internationale (Piano & Corajoud)
werd gebouwd. We zullen er ons vergapen
aan de tentoonstelling van Keith Haring in
het Museum of Contemporary Art.

Lyon dinsdagmiddag, na een nachtelijke busrit staan we op het hoogste punt, de heuvel
Fourvière. De Romeinen vonden deze plek 2000 jaar terug reeds strategisch en bouwden er
hun stad. Lyon werd groot en iedere tijdsperiode liet haar sporen na.
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Evi Corne & Leen Lauriks

Buiten de stad laten we ons overdonderen door de meesterwerken van
Le Corbusier: La Couvent de la Tourette en la Chapelle de Ronchamps.

ARCHITECTUURREIS

Vieux Lyon
De oude stad zit gekneld tussen de
heuvelflank Fourvière en de Saône. “Vieux
Lyon” is opgebouwd uit een fijnmazig
netwerk van steegjes “les traboules”. Gidsen
zullen ons meenemen in dit labyrint. Op
deze plek begon de zijdeproductie die Lyon
wereldberoemd maakte.

Gerland & Etats-Unis
In het zuiden bevinden zich de wijken
Gerland en Etats-Unis. Tony Garnier heeft
er na WOI duidelijk heel wat interessante
projecten gerealiseerd zoals een stadium,
ziekenhuis, hallen en huisvestingsprojecten.
Verschillend van zijn projecten werden
recent gemoderniseerd maar ze blijven een
unieke uitstraling behouden.

Lyon

Presqu’île
Het schiereiland “Presqu’île”, tussen de
Rhône en de Saone, is het kloppend hart
van de stad met stadhuis, musea, opera,
theater, shops, heraangelegde straten en
pleinen enz.
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Internationale uitwisselingen

University of Pretoria

De Brusselse architectuurstudenten hebben
hun weg naar ‘het internationaal netwerk’
gevonden. Vijftig procent van de studenten
die dit jaar afstuderen heeft er een
internationale uitwisseling opzitten.

Sarah Melsens, Pieter Hertogs en Florence
Pierard trokken naar de University of
Pretoria in Zuid-Afrika. Naast studeren aan
het Department van Building Technology,
werken ze samen met professor Amira
Osman aan een onderzoeksproject over de
opwaardering van townships. In het kader
van het vak ‘housing’ deden de studenten een
kleinschalige interventie in een Township van
Pretoria; ze bouwden een multifunctionele
shelter voor een kleuterschool. Op de blogs
kan je ervaren hoezeer ze onder de indruk
zijn van het veldwerk in de squattercamps.

Gelet op het hoge aantal aanvragen dat
dit jaar ingediend werd door de studenten
voor toekomstige Erasmus en TIME
uitwisselingen, zal dit percentage nog fors
stijgen.
Dit jaar reisden de eerste master studenten
naar de University in Pretoria te Zuid-Afrika,
de Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Montpellier te Frankrijk en de Université
Libre de Bruxelles.
De lege stoelen werden opgevuld door
buitenlandse studenten. Dit jaar waren
volgende studenten te gast: Joanna Plak en
Joanna Janota van de Silesian University
of Technology in Gliwice te Polen; Jaouida
Zehou en Mathilde Gaudemet van de Ecole
d’Architecture Paris Malaquaix te Frankrijk;
Benoit Febrinon van de Ecole Nationale
Superieure d’Architecture de Montpellier
te Frankrijk, Nicolas Filicic van de Ecole
Centrale de Lille te Frankrijk en ten slotte
Christelle Heynderickx en Marjorie Vereckt
van de Université Libre de Bruxelles.
Ine Wouters en José Depuydt (Coördinatoren
Internationale Relaties)

Florence en Sarah in de squattercamps

University of Pretoria te Zuid-Afrika
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Samenwerking PHL-VUB

Aagje Bruch, Bart Wils en Sven Beeckmans
zoeken het iets korter bij de deur. Ze werken
hun kennis van de Franse taal bij aan de
universiteit van Montpellier in het Zuiden
van Frankrijk.

Voor de tweede keer op rij werden de
vakken
‘Seminarie
Bouwtechnisch
Concept’ (1ste en 2de Master)
van het departement Architectuur
aan de PHL en het vak ‘Actuele
Ontwikkelingen op het gebied van de
Architectuurwetenschappen
en
de
Bouwtechnologie (2de Master) samen
gedoceerd. Het thema was ‘hergebruik
van industriële gebouwen in beton’. De
studenten analyseerde in groep een
gebouw: zowel stapelhuizen, maalderijen, mijnsites, watertorens en een bunker
kwamen aan bod. Naast de structurele
opbouw en de betontechnologie werden
de gebruikte herbestemmingsstrategie
en de toegepaste renovatietechnieken
bestudeerd.
Via de tweedaagse studiereis langsheen
het door Jo Coenen herbestemde
glaspaleis in Heerlen, de Management
and Design School van SANAA
architecten, de herbestemde gasometer
in Oberhausen en de industrie site
te Zeche Zollverein werden we
ondergedompeld in de problematiek
van de herbestemming van industriële
gebouwen.

Zoeken naar het evenwicht tussen inspanning en
ontspanning

Université Libre de Bruxelles
Els Kegels zocht de kick korter bij de deur.
Ze studeerde het volledige academiejaar
aan de ULB.

Eindpresentatie ‘Projet d’Architecture’

Studiebezoek aan de Management School van
SANAA te Essen

UITWISSELING & SAMENWERKING Ine Wouters

Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Montpellier
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Uitreiking Studentenstaalprijs

De veroudering van gecoat staal ingezet als ontwerpstrategie
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DEBBIE TIMMERMANS
De Studentenstaalprijs 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. Debbie Timmermans werd genomineerd in de categorie
‘onderzoek’ met haar meesterproef getiteld ‘Invloed van de veroudering op het architecturale
uitzicht van een gecoate stalen gevelplaat’.

JAMES RICHARDSON
Françoise Dupuis organiseerde de Prijs voor Architectuur en Stedenbouw van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Zowel studenten als jonge architecten konden meedingen voor de prijs
die de zoektocht naar innovatieve architectuur en stedenbouw wilde belonen. James Richardson,
student 3de Bachelor, wist met zijn ontwerp voor een dierenopvangcentrum te Vilvoorde de jury te
bekoren. Hij werd laureaat en ontving een boekenbon ter waarde van 2000 euro.

PRIJZEN & NOMINATIES

In de meesterproef worden nieuwe en aanvullende gegevens – met betrekking tot de veranderingen
van het uiterlijk, het correcte tijdsverloop en de achterliggende oorzaken van het verouderingsprocesgegeneerd voor één enkel materiaal: staal bedekt met een metallische en organische laag. Het
eindresultaat wordt gepresenteerd in de vorm van een tool, ontwikkeld voor de architect, dat als
hulp zal dienen bij het gebruik van de veroudering van gecoat staal als ontwerpstrategie.
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BACHELOR
of Science in ingenieurswetenschappen:
ARCHITECTUUR

MASTER
of Science in ingenieurswetenschappen:
ARCHITECTUUR

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

In
de
tweejarige
masteropleiding
kunnen studenten hun eigen interesses
onderbouwen door te kiezen voor het
profiel ‘architectonisch ontwerp’ of het
profiel ‘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 zijn gegroepeerd
in het Research lab for architectural
engineering, het ae-lab.

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, …

Tijdens de masterjaren wordt de kennis
over materialen en technieken, uitrusting en
installaties, bouwstructuren en constructies
verder uigediept. 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 maatschappellijke
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 aan een
buitenlandse universiteit.
De masteropleiding wordt afgesloten met de
‘meesterproef architectuur’; 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
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Bachelor in de ingenieurswetenschappen: Architectuur
1IA 1ste
ARCHITECTUURGESCHIEDENIS 1 (6SP) Y. Schoonjans, BEELD, VORM EN KLEUR 1 (4SP) J. Depuydt,
BOUWTECHNOLOGIE 1 (4SP) I. Wouters, ONTWERPMETHODIEK 1 (12SP) H. Hendrickx, INFORMATICA
(4SP) J. Tiberghien, WISKUNDE :CALCULUS, MEETKUNDE EN LINEAIRE ALGEBRA (15SP) M. Sioen,
MECHANICA 1 (5SP) D. Lefeber, CHEMIE: STRUCTUUR EN TRANSFORMATIES VAN DE MATERIE (6SP) R.
Willem, LOGICA EN WETENSCHAPSFILOSOFIE (4SP) J. Van Bendegem

Bachelor in de ingenieurswetenschappen: Architectuur
2IA 2de
ARCHITECTUURTHEORIE 1 (3SP) J. Depuydt, LOGICA EN WETENSCHAPSFILOSOFIE

(4SP) J.
Van Bendegem, LICHT- EN VERLICHTINGSTECHNIEK: GRONDSLAGEN ELEKTRICITEIT, LICHT EN
VISUELE OMGEVING (6SP) P. Rombauts, COMPUTERGESTEUND ONTWERPEN 1 (4SP) M. Mollaert,
BOUWTECHNOLOGIE 2 (4SP) I. Wouters, ONTWERPMETHODIEK 2 (13SP) A. Verdonck, WISKUNDE:
VOORTGEZETTE ANALYSE (6SP) S. Caenepeel, THERMODYNAMICA (3SP) J. De Ruyck, FYSICA (6SP) H.
Vanherzeele, MECHANICA VAN MATERIALEN, VLOEISTOFFEN EN CONSTRUCTIES (5SP) D. Van Hemelrijck,
MATERIAALKUNDE (4SP) H. Terryn

3IA

3de Bachelor in de ingenieurswetenschappen: Architectuur
ARCHITECTUURGESCHIEDENIS 2 (4SP) Y. Schoonjans, ARCHITECTUURTHEORIE 2 (3SP) J. Depuydt,
TOEGEPASTE LOGICA: PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN (3SP) G. Cornelis, BOUWTECHNOLOGIE
3 (3SP) I. Wouters, ONTWERPMETHODIEK 3 (12SP) J. Depuydt, STABILITEIT DER BOUWWERKEN
1 M.I.V. EUROCODES (7SP) W. De Wilde, VORM-ACTIEVE CONSTRUCTIES 1 (4SP) M. Mollaert,
BOUWFYSICA 1 (5SP) M. Mollaert, BOUWAKOESTIEK (3SP) S. Vanlanduit, BOUWMATERIALEN (6SP) J.
Wastiels, GRONDMECHANICA (6SP) F. De Smedt, ELEKTRISCHE INSTALLATIES: GRONDSLAGEN VAN
ELEKTRISCHE INSTALLATIES IN GEBOUWEN (4SP) J. Deconinck

Master in de ingenieurswetenschappen: Architectuur
4IA 1ste
BEREKENING VAN HOUTCONSTRUCTIES (4SP) I. Wouters, STAALCONSTRUCTIES EN BRUGGENBOUW
(4SP) W. Hoeckman, ARCHITECTUURTHEORIE 3 (3SP) W. Davidts, ONDERZOEKSGEBONDEN CAPITA
SELECTA (3SP) I. Wouters, LICHT- EN VERLICHTINGSTECHNIEK: LICHT, VISUELE OMGEVING EN
DOMOTICA (4SP) P. Rombauts, VERWARMING EN KLIMAATBEHEERSING: COMPONENTEN EN SYSTEMEN
(4SP) F. Descamps, RUIMTELIJKE PLANNING 1 (3SP) M. Martens, ONTWERPMETHODIEK 4.1 (8SP) H. Van
Sande, STABILITEIT DER BOUWWERKEN 2: RUIMTELIJKE STRUCTUREN (4SP) M. Mollaert, Berekening
van betonconstructies (4SP) J. Vantomme,

Jaar Burgerlijk ingenieur-architect
5IA 3de
PATHOLOGIE VAN CONSTRUCTIES (3SP)

G. Rowies, DEONTOLOGIE, BOUWWETGEVING EN
BEROEPSPRAKTIJK (4SP) G. Cnudde, ARCHITECTUURGESCHIEDENIS 3: KRITIEK EN ACTUALITEIT (3SP)
Y. Schoonjans, ACTUELE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN DE ARCHITECTUURWETENSCHAPPEN
EN DE BOUWTECHNOLOGIE (3SP) I. Wouters, MASTERPROEF (24 SP) J. Lindekens

Profiel architectonisch ontwerp
COMPUTERGESTEUND ONTWERPEN 3 (3SP) M. Mollaert, RUIMTELIJKE PLANNING 2 (4SP) M. Martens,
ARCHITECTUURTHEORIE 4 (3SP) W. Davidts, ONTWERPMETHODIEK 5.2 (4SP) J. Lindekens
Profiel bouwtechnisch ontwerp
LICHT- EN VERLICHTINGSTECHNIEK: DAGVERLICHTING IN GEBOUWEN (3SP) P. Rombauts, ELEKTRISCHE
INSTALLATIES : ACHTERGRONDEN, ONTWERP EN BEREKENING (4SP) J. Deconinck, VERWARMING
EN KLIMAATBEHEERSING: INSTALLATIETECHNISCH ONTWERP (4SP) F. Descamps, STABILITEIT DER
BOUWWERKEN 3: EINDIGE ELEMENTEN METHODE (3SP) S. Adriaenssens

OPLEIDING

Profiel architectonisch ontwerp
ONTWERPMETHODIEK 4.2 (4SP) H. Van Sande, COMPUTERGESTEUND ONTWERPEN 2 (3SP) M. Mollaert,
TECHNOLOGISCH ONTWERP (HYBRIDE CONSTRUCTIES) (3SP)
Profiel bouwtechnisch ontwerp
BOUWFYSICA 2 (3SP) F. Descamps, BEREKENING VAN BETONCONSTRUCTIES DEEL II (4SP) J. Vantomme,
TECHNIEKEN SPECIFIEK VOOR RENOVATIE EN RECONVERSIE (3SP) I. Wouters
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Ook dank aan YTONG en
TRACTEBEL voor hun
bijdrage aan het Jaarboek
2007-2008.
Indien u geïnteresseerd bent om in het Jaarboek
2008-2009 te publiceren, kan u steeds contact
opnemen met mdebouw@vub.ac.be

SPONSORS

Wij danken onze algemene
sponsors FEBELCEM en
VELUX voor de genereuze
steun.
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BERLEMONT THIERRY Praktijkassistent Arch.
In 1991 afgestudeerd aan Sint-Lucas te Brussel. Partner in
architectenbureau RAUW, Brussel. Architectuuronderwijs:
ontwerpbegeleiding en docent bouwtechnieken aan SintLucas (architectuur en interieurarchitectuur), Brussel en
Gent.
CNUDDE GRIET Onderwijsprofessor, Lic. Rechten
Graduaat Toegepaste Communicatiewetenschappen en
Public Relations HIBO Gent (nu “Egon”) 1992. Licentiaat
in de Rechten UG 1997. Van 1997 tot 2006 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.
Geeft lezingen en publiceert over het vakgebied in boeken
en tijdschriften.
CORNE EVI Praktijkassistent, Arch. Stedenbouwkundige
Architect 1988, Master in de Architectuurwetenschap 1992,
Master in de stedenbouw 2005. Studiebeurs Hochschule
für Angewandte Kunst 1990 (Oostenrijk). Verschillende
eervolle vermeldingen waaronder de Godecharlewedstrijd
1989. Organisatie en coördinatie van symposia,
tentoonstellingen, publicaties, wedstrijden en rondleidingen
over architectuur en stedenbouw. Sinds 1990 eigen
architectenpraktijk. Verbonden aan de intercommunale
Leiedal als stedenbouwkundig ontwerper sinds 2001.
DAVIDTS WOUTER Docent, dr. Ir. Arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, UG 1997, en dr. in de
Toegepaste Wetenschappen, UG 2003. Sinds 2003 doctor
assistent aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw
van de UG. Sinds 2005 docent Architectuurtheorie aan de
VUB. Publiceert over het museum, hedendaagse kunst en
architectuur. Was in 2006 verbonden als British Academy
Research Fellow aan Goldsmiths College, University of
London.
DE BOUW MICHAEL Assistent, Ir. Arch.
In 2003 afgestudeerd als burgerlijk ingenieur-architect aan
de VUB met een thesisonderzoek dat bekroond werd door
verschillende prijzen. Praktijkervaring bij studiebureau
Origin – Engineering & Architecture. Doctoraatsonderzoek
over het renoveren van metalen dakspanten.
DECOCK FRIEDL Vorser, Ir. Arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2006. Onderzoekt de
bouwfysische aspecten van membraanconstructies in
het kader van een Europees onderzoeksproject ContexT. Deeltijds raadgevend ingenieur bij Daidalos Peutz
bouwfysisch ingenieursbureau.
DE LAET LARS Vorser, Ir. Arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2006. FWO-aspirant met
doctoraatsonderzoek over het integreren van pneumatische
componenten in structurele systemen.
DE TEMMERMAN NIELS Onderzoeker, dr. Ir. Arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2002. Doctoraat in
de Toegepaste Wetenschappen, VUB 2007. Onderzoekt
kinetische structuren in de architectuur.
DEBOUTTE NIKLAAS Praktijkassistent, Arch.
In 1988 afgestudeerd aan het Henri Van De Velde Instituut
te Antwerpen. Stage bij architect Jo Crepain. Stichtervennoot van Meta Architectuurbureau in 1992. Diverse
architectuurprijzen en publicaties in binnen- en buitenland.
Ontwerpbegeleiding in Sint-Lucas Brussel, TUDelft.
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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 VUB in 1990 en sindsdien verbonden aan
de vakgroep ARCH van de VUB tot februari 2008. Actief
in diverse onderwijsvernieuwingsprojecten. Coördinator
internationaliseringsdossiers.
DESCAMPS FILIP Onderwijsprofessor, dr. Ir. Arch.
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.
ELSEN STIJN Praktijkassistent Ir. Arch.
In 2007 als Burgerlijk Ingenieur - Architect afgestudeerd
aan de VUB.
Deelname aan verschillende architectuurwedstrijden
waaronder de Meesterproef 2007 van de Vlaamse
Bouwmeester. Stage bij META Architectuurbureau.
HENDRICKX HENDRIK Docent, Arch.
Architect. Beeldhouwer. Architectuurpraktijk 1970-78.
Docent ‘ruimtelijke vormgeving’ in departement 4Dvormgeving Hogeschool Gent. UNHCR Habitat expert
voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Onderzoek in
het domein van Duurzame Ontwikkeling aan de hand van
Systeemtheoretische principes.
HENROTAY CAROLINE Vorser, Ir. Arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2003. IWT-vorser vanaf
2004 met doctoraatsonderzoek over hulpverlening in
noodsituaties.
JASPAERT VINCENT Assistent, B.b.Ir
Burgerlijk bouwkundig ingenieur, UGent 2007. Deeltijds
werkzaam als raadgevend ingenieur bij Bureau voor
Architectuur en Stabiliteit BAS sinds 2007.
KOLL MARYSE Secretaresse
Sinds 1990 verbonden aan de vakgroep Architectonische
ingenieurswetenschappen. Secretariaat ARCH. Beheer
bibliotheek.
LAURIKS LEEN Vorser, Ir. Arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2007. Vorser onder
OZR beurs met doctoraatsonderzoek over renovatie van
glasoverkappingen uit de 19de eeuw.
LINDEKENS JONAS Onderwijsprofessor, Dr. Ir. Arch.
MArch
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 1998. Master of
Architecture in Architectural Design’ aan de Bartlett
School of Architecture (University College London UCL,
UK, 1999). Gedoctoreerd in 2006 aan de VUB over
ontwerpstrategieën bij hergebruik. In 2005-2007 werkzaam
bij META architectuurbureau. Medeoprichter en vennoot
ONO multiprofessionele architectenvennootschap.
MARTENS MARC Onderwijsprofessor, Ir. Arch. en
Ruimtelijk planner
Burgerlijk ingenieur-architect, KUL 1973. Gediplomeerde
in de gespecialiseerde studies stedenbouw en ruimtelijke
ordening, KUL 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.
Architectuurstage bij Jan Vanderstraeten gecombineerd
met onderwijsvernieuwingsproject kennisbeheersysteem
ARCHeMEDES, VUB tot 2005. Onderzoek over de
optimalisatie van het visuële en thermische comfort in
bestaande ziekenkamers via passieve klimaattechnieken.

VERBEECK KENNY Praktijkassistent, Ir.Arch, SMArchS
In 2004 afgestudeerd als burgerlijk ingenieur-architect
aan de Vrije Universiteit Brussel. Master of Science in
Architecture Studies in design & Computation aan het
Massachussetts Institute of Technology 2006 (BAEF Fellow).
Teaching assistent aan de MIT School of Architecture +
Planning. Sinds 2006 werkzaam als projectingenieur bij
Ney & Partners.

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

VERDONCK ANN Onderwijsprofessor, dr. Arch. MSc.
Interieurarchitect 1984, Architect 1989, Master in
monumentenzorg 1994. Organisatie van diverse
architectuurwedstrijden,
tentoonstellingen
en
architectuurparcours. Auteur van architectuurgidsen en
diverse voordrachten. Gedoctoreerd in 2006 over “De
zoektocht van Huib Hoste, naar de nieuwe betekenis van
kleur in de architectuur”. Vennoot bij het studiebureau
Examino cvba (Lovendegem).

PADUART ANNE Vorser, Ir. Arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2006. IWT-vorser vanaf
2008 met
doctoraatsonderzoek over de integratie van het 4
dimensionaal ontwerpen in
de renovatie van (sociale) woningen.
PAUWELS GEERT Praktijkassistent, Arch.
Studeerde in 1992 af aan het Hoger architectuur instituut
Sint Lucas Te Gent. Volgde stage bij Martine De Maeseneer
en bij Henk Desmet. Studeerde semestermodules
architectuurgeschiedenis aan de Akademie Der Bildenden
Kunste te Wenen en Solar Architektur aan de Doneau
Universität te Krems.
Stichter en medevenoot Dial-architects 2001-2008. Diverse
prijzen en publicaties.
ROWIES GUY Onderwijsprofessor, 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.
SCHOONJANS YVES Docent, dr. Ir. Arch.
Afgestudeerd in 1984 aan Ug en gedoctoreerd in
2001.
Doceert
architectuurgeschiedenis
aan
de
vakgroep
architectonische
ingenieurswetenschappen
VUB en de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst,
St-Lucas Architectuur. Publiceert in het vakgebied
architectuurgeschiedenis
en
–theorie.
Voorzitter
opleidingsraad.

WASTIELS JAN Gewoon hoogleraar, dr. B.b.ir
Burgerlijk ingenieur bouwkunde, VUB 1973. Gedoctoreerd
in 1980. Sinds 1980 voltijds verbonden aan het departement
Mechanica van Materialen en Constructies (MEMC).
Onderzoek in het domein van minerale polymeren. Sinds
2006 vakgroepvoorzitter ARCH.
WASTIELS LISA Vorser, Ir. Arch. MDesS
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2004. Master in Design
Studies: Product Design, Harvard Graduate School of
Design 2005. FWO-aspirant met doctoraatsonderzoek
naar de sensorische eigenschappen van materialen in
architectuur. In 2005 visiting PhD-student aan M.I.T. (onder
begeleiding van J. Fernandez)..
WOUTERS INE Docent, dr. Ir. Arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 1996. Gedoctoreerd
in 2002 over de structurele renovatie van industriële
gebouwen. Redactie ‘Erfgoed van Industrie en
Techniek’. Onderzoekt de reconversie van 19de eeuwse
staalstructuren. Coördinatie onderzoek en internationale
uitwisseling.

SOMERS GERT Praktijkassitent, Ir. Arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2002. Geselecteerd
voor de Meesterproef van de Vlaams Bouwmeester in
2003. Tot 2004 medewerker bij noA-architecten te Brussel.
Eigen architectuurpraktijk sinds 2005. Medeoprichter en
vennoot ONO multiprofessionele architectenvennootschap

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

STAFF

VAN MELE TOM Vorser, Ir. Arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2003. Doet onderzoek
naar ‘interactive spatial structures’ met doctoraatsbeurs
van IWT. Webmaster studioZ.
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1IA

2IA

Ismaël Abrighach
Qu Ang
Pharès Ayadi
Merve Ayçiçek
Sam Bekrini
Nick Belis
Ilse Belsack
Dafinë Blakçori
Arnaud Carbonez
Dirk Coolen
Dorien De Mey
Catherine De Wolf
Charlotte Demedts
Kévin Deneyer
Roel Derkinderen
Ghalid Dohri
Jonathan Garti
Yves Govaerts
Ayse Gündüz
Azadeh Khademi
Kevin Laerte
Vincent Limbourg
Mutlu Mercan
Sam Millecam
Katrien Moeys
Maxim Muyshondt
Hoe Ming Park
Vitja Pauwels
Evelien Picalausa
Silke Puystiens
Wietse Roesems
Sandy Roosens
Kelvin Roovers
Anne Swers
Niki Timmermans
Philippe Tolsky
Yannic Van Boxstael
Willem Van Buyten
Maarten Van Craenenbroeck
Ruben Van Daele
Zuleyka Van Hissenhoven
Helmut Verschooren
Hanne Vrebos

Kevin Bartholomé
Bert Belmans
Glen Buts
Sanne Claeys
Karen Demyttenaere
Karolien Fortuin
Katerina M.A. Harnack
Sye Nam Heirbaut
Esma Islamaj
Caroline Meerschaut
Franck Piccoli
Emilie Ruys
Pieter Slock
Lieve Smout
François Snoeck
Sander Van Wyngaerden
Mieke Vandenbroucke
Heikki Vanderlinden
Alexandros Venetsanos
Aline Vergauwen
Karel Vermeersch
Evy Verwimp
Milena Vleminckx-Huybens
Sien Walravens

5IA

Dorien Aerts
Kostas Anastasiades
Haike Bulinckx
Dilek Ceranoglu
Dries Ceuppens
Britt Christiaens
Nina Deboeck
Iris Depoorter
Zehra Eryürük
Ipek Kaya
Anna Kobiak,
Wim Ost
Haaike Peeters
James Richardson
Jan Roekens
Yannick Roels
Liese Somers
Yuki Suzuki
Dieter Van de Velde
Romy Van Gaever
Patrick Van Walleghem
Hannah Vanhee
Valentine Vereecke
Kitty Zenner

Joerie Alderweireldt
Marijke Beyl
Nicolas Filicic
An Janssen
Michael Lefeber
Jago Meert
Kris Meyers
Igor Michiels
Rafaël Philips
Katrien Roussel
Moustafa Toufali
Hendrik Francis Vanden Bavière
Sander Vandendriessche
Marijn Vanhoutte
Lore Verheyleweghen

4IA

Studenten uit het buitenland

Sven Beeckmans (Erasmus Montpellier)
Emilie Bigaré
Agaat Bruch (Erasmus Montpellier)
Brecht De Bo
Liesbeth Dekeyser
Pieter Detemmerman
Kathia Ernult
Pieterjan Franck
Ken Geudens
Pieter Herthogs (Uitwisseling Zuid Afrika)
Els Kegels (Erasmus ULB)
Eleen Liekens
Sarah Melsens (Uitwisseling Zuid Affika)
Nick Panneels
Florence Pierard (Uitwisseling Zuid Afrika)
Yannick Roels
Natasja Van den Brande
Nienke Van Ertvelde
Tinneke Van Thienen
Bart Wils (Erasmus Montpellier)

Joanna
Plak
(Erasmus,
Silesian
University of Technology in Gliwice,
Polen)
Joanna Janota (Erasmus, Silesian
University of Technology in Gliwice,
Polen)
Christelle Heynderickx (Erasmus, ULB,
België)
Marjorie Vereckt (Erasmus, ULB, België)
Jaouida
Zehou
(Erasmus,
Ecole
d’Architecture
Paris
Malaquaix,
Frankrijk)
Mathilde Gaudemet (Erasmus, Ecole
d’Architecture
Paris
Malaquaix,
Frankrijk)
Nicolas Filicic (TIME, Ecole Centrale de
Lille, Frankrijk)
Benoit Febrinon (Erasmus, Ecole
Nationale Superieure d’Architecture de
Montpellier, Frankrijk)

STUDENTEN

3IA
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